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Zápisnica  
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce,  

konaného dňa 11.12.2014.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Vladimír Paulov, starosta obce 

                           Poslanci : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová, Miroslav Čepera, 

                                           Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

      

Ďalší prítomní:   Jana Lebedová, účtovníčka  obce 

                             Rudolf Boroš, hlavný kontrolór obce  

 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení zo dňa 5.11.2014 

5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šamudovce 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2015,2016,2017 

7. Rozpočtové opatrenie obce č.7 

8. Rôzne a diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvoril Vladimír Paulov, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že  na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci a OZ je uznášania 

schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice: Maroš Lebeda, Tomáš Koreň 

Zapisovateľka:               Jana Lebedová 

Hlasovanie:                     za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

            Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň,      

            Ing. Miroslava  Dzetkuličová 

                                         proti :  0  poslancov                                      

                                         zdržal sa:  0  poslancov                                  
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K bodu 3. Voľba návrhovej komisie 

 

Navrhované zloženie komisie:    Ing. Miroslava Dzetkuličová, Jaroslav Kanči 

Hlasovanie:  za:  7 poslancov :  Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                  Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, 

                  Ing.Miroslava Dzetkuličová 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

 

Návrhy a pripomienky k predloženému programu zo strany poslancov:  neboli žiadne 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce   

schvaľuje  

predložený program rokovania   

Hlasovanie:    za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                        Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov 

                         

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení zo dňa 5.11.2014 

5. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šamudovce 

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2015,2016,2017 

7. Rozpočtové opatrenie obce č.7 

8. Rôzne a diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 4. - Kontrola uznesení zo dňa 5.11.2014 

 

Starosta obce previedol kontrolu uznesení  zo dňa 5.11.2014, skonštatoval, že všetky 

uznesenia sa splnili respektíve sa plnia priebežne. Poslanci zobrali kontrolu uznesení na 

vedomie. 

Hlasovanie:                     za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                         Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš Koreň, Ing. Miroslava 

                                         Dzetkuličová 

                                         proti :  0  poslancov                                      

                                         zdržal sa:  0  poslancov                                  
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Uznesenie č. 18/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4  zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení. n. p. 

 

Berie na vedomie 

 

Informáciu o plnení uznesení č.16/2014 a č.17/2014 zo zasadnutia OZ zo dňa 5.11.2014 

 

Hlasovanie:    za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                        Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov  

 

K bodu č. 5 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šamudovce 

 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  Zásady hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce Šamudovce.  Hlavný kontrolór  a účtovníčka podali potrebné  

vysvetlenia a informácie k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami  obce. Starosta 

vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky a pripomienky. Keďže nikto z prítomných 

nemal žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy starosta obce dal hlasovať o schválení týchto 

zásad. 

 

Hlasovanie:                     za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                                       Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš     

                                                                       Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

                                         proti :  0  poslancov                                      

                                         zdržal sa:  0  poslancov                                  

                                        

Uznesenie č. 19/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4  zákona  písm. a) č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení. n. p. 

 

Schvaľuje 

 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šamudovce 

 

Hlasovanie:    za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                        Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov  
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K bodu č. 6 – Návrh rozpočtu obce na rok 2015,2016,2017 

 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  Návrh rozpočtu obce 

Šamudovce na rok 2015 a viacročný rozpočet obce na roky 2016,2017.  Hlavný kontrolór 

predložil Stanovisko k návrhu rozpočtu obce  v ktorom odporučil poslancom OZ schváliť 

návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2015 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce 

Šamudovce na roky 2016,2017. Starosta vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky 

a pripomienky. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy 

starosta obce dal hlasovať o schválení rozpočtu obce 2015. 

 

Hlasovanie:                     za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                                       Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš     

                                                                       Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

                                         proti :  0  poslancov                                      

                                         zdržal sa:  0  poslancov                                  

                                        

Uznesenie č. 20/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4   písm. b)  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení. n. p. a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č.583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

 

Schvaľuje 

 

Rozpočet obce Šamudovce na rok 2015 

 

Berie na vedomie 

 

Viacročný rozpočet obce na rok 2016, 2017 

 

Hlasovanie:    za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                        Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov  

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie obce č.7 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  Rozpočtové opatrenie obce č.7. 

Rozpočtové opatrenie č. 7 komentovala účtovníčka obce Jana Lebedová. Rozpočtové 

opatrenie  pojednáva o presunoch medzi položkami v príjmovej aj výdavkovej časti, jedná  sa 

prevažne o presuny na základe zmeny kódov zdrojov  (zdrojov financovania). Navýšenie 

transferov na financovanie Volieb do orgánov samosprávy obcí, refundácie mzdy riaditeľa 

KC, úprava pridelenia finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku 

školstva ( poníženie o 732,00 €). V príjmovej časti je navýšenie v položke dane 

z nehnuteľnosti – PO. 
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Nákup strojov - príslušenstvo k traktoru, ktoré vzhľadom na cenu boli zaradené medzi bežné 

výdavky a nie kapitálové.  V príjmovej časti je  zvýšenie po úprave vo výške 3588,85 €. 

Úprava príjmov je vyššia o 196,70 €. Vo výdavkovej časti je  zvýšenie po úprave vo výške 

3392,15 €. 

Starosta vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky a pripomienky. Keďže nikto 

z prítomných nemal žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy starosta obce dal hlasovať 

o schválení Rozpočtového opatrenia č. 7. 

 

Hlasovanie:                     za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                                                                       Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Tomáš     

                                                                       Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

                                         proti :  0  poslancov                                      

                                         zdržal sa:  0  poslancov                                  

                                        

Uznesenie č. 21/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade § 11 ods. 4    písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení. n. p. a na základe ods.2 písmena a) až c) § 14 zákona 

č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

 

Schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č.7 zo dňa 8.12.2014 

 

Hlasovanie:    za:  7 poslancov : Maroš Lebeda, Darina Plutková, Vlasta Pavlová,     

                        Miroslav  Čepera,  Jaroslav Kanči, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň 

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov  

 

K bodu  8. -  Rôzne a diskusia 

 

- Starosta obce informoval prítomných poslancov  o tom, že ustanovujúce 

zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 2.1.2015. Prečítal prítomným 

ustanovenie § 12 ods.1 a ods.3 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 

v z.n.p. , ktorý pojednáva o zvolaní ustanovujúceho zasadnutia OZ. 

- Poslanec  Miroslav Čepera poďakoval starostovi, za  dlhoročnú doterajšiu prácu  

ako starostu obce v mene svojom aj v mene ZO Jednoty dôchodcov v obci, ako aj 

zamestnancom obce  za spoluprácu pri organizácií akcií Jednoty dôchodcov. 

- Poslankyňa  Miroslava Dzetkuličová mala požiadavku upozorniť firmu EKO SVIP 

s.r.o., ktorá realizuje stavbu kanalizácie v obci, aby po tej strane, kde sú plánované 

chodníky ukladali potrubie so zreteľom na  minimálnu šírku chodníkov, aby sa 

v budúcnosti pri realizácií chodníkov potrubie nepoškodilo. Taktiež mala 

požiadavku aby sa v budúcnosti plánovala výstavba parkoviska pred Evanjelickým 

kostolom  a, aby bolo uložené potrubie bez šachty. Starosta na túto požiadavku 

hneď reagoval, a vysvetlil poslancom, že pre výstavbu parkoviska musia byť 

vyjadrenia od Slovenskej správy ciest, od Dopravného inšpektorátu PZ 

Michalovce aj od OÚ odbor dopravy v Michalovciach. A čo sa týka potrubia tak, 
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firma EKO SVIP s.r.o. sa musí pri výstavbe riadiť stavebným povolením 

a platnými projektmi. 

 

 K bodu  9. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí, ako aj za prácu , ktorú pre obec 

ako poslanci vykonávali počas štyroch rokov, všetkým zaželal šťastné a pokojné Vianoce a 

zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísala: Jana Lebedová 

                               

               Vladimír Paulov 

                  starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Maroš Lebeda                                        ........................................ 

 

Tomáš Koreň                                          ........................................ 


