Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH
konaného dňa 27.3.2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Kontrola uznesenia č. 1/2013
5. Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2012
6. Návrh rozpočtového opatrenia č.1, č.2, č.3.
7. Návrh VZN č. 5/2013 o financovaní CVC
8. Návrh VZN č. 6/2013 o financovaní VŠJ
9. Prejednanie návrhu zmluvy práv investora „Splašková kanalizácia Šamudovce –
2.stavba
10. Rôzne a diskusia
11. Závery z rokovania OZ
12. Záver
Bod č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Vladimír Paulov,
ktorý privítal prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci
poslanci OZ. Oboznámil ich s programom rokovania, za ktorý dal hlasovať. Za predložený
program hlasovalo všetkých sedem prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol
proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Program zasadnutia OZ bol schválený siedmimi prítomnými poslancami
OZ.
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov zápisnice p. Tomáša
Koreňa a p. Vlastu Pavlovú.
Bod č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto zložení:
pani Ing. Dzetkuličová, pán Maroš Lebeda. O predloženom návrhu dal hlasovať.
Za predložený návrh hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti
a nikto sa hlasovania nezdržal.
Záver hlasovania: Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení:
p. Ing. Dzetkuličová, p. Maroš Lebeda.
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Bod č. 4 – Kontrola uznesenia č. 1 a 1A/2013
Starosta obce previedol kontrolu uznesenia č. 1/2013 zo dňa 30.1.2013 k bodu: Návrh
zadania pre spracovanie spoločného ÚPN-O Lastomír, Krásnovce, Sliepkovce a Šamudovce.
Skonštatoval, že bod D./ v uznesení sa bude plniť priebežne.
Pri kontrole uznesenia č. 1A/2013 zo dňa 30.1.2013 k bodu: Návrh na podanie žiadosti
o dotáciu na vypracovanie riešenia SÚP obce Lastomír, Krásnovce, Sliepkovce a Šamudovce
skonštatoval, že tieto sa taktiež budú plniť priebežne.
Bod č. 5- Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2012
Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce o prednesenie stanoviska
k záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2012 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok
2012 (príloha zápisnice).
Pán Boroš, hlavný kontrolór obce oboznámil všetkých poslancov OZ s predloženými
materiálmi a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporučil poslancom OZ schváliť návrh Záverečného účtu Obce Šamudovce za rok 2012
výrokom celoročné hospodárenie sa schváľuje bez výhrad.
Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie Záverečného účtu obce Šamudovce
a celoročného hospodárenia obce za rok 2012. Za hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ,
nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2012 a celoročné hospodárenie
boli bez výhrad schválené siedmimi poslancami OZ.
Hlavný kontrolór obce navrhol schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia
za rok 2012 vo výške 4.066,03 € a prevod zostatku FO vo výške 4.086,74 € do rezervného
fondu obce. Starosta o návrhu hlavného kontrola dal hlasovať. Za hlasovalo všetkých 7
prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 vo výške
4.066,03 € a prevod zostatku FO vo výške 4.086,74 € do rezervného fondu obce bol
schválený siedmimi poslancami OZ.
Bod č. 6 – Návrh rozpočtového opatrenia č.1, č.2, č.3
Starosta obce prítomným poslancom predložil na prejednanie rozpočtové opatrenie
č.1 zo dňa 28.1.2013, rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 31.1.2013 a rozpočtové opatrenie č. 3
zo dňa 20.3.2013 (príloha zápisnice). Poslanci podľa jednotlivých položiek zhodnotili presun,
resp. navýšenie, alebo zníženie rozpočtových prostriedkov za rok 2013. Nakoľko
k uvedeným rozpočtovým opatreniam nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani
doplňujúce návrhy, starosta dal hlasovať, kto je za ich schválenie.
Za hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Záver hlasovania: Rozpočtové opatrenia č.1 zo dňa 28.1.2013,rozpočtové opatrenia
č.2 zo dňa 31.1.2013 a rozpočtové opatrenia č. 3 zo dňa 20.3.2013 boli schválené siedmimi
prítomnými poslancami OZ.
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Bod č. 7 – Návrh VZN č. 5/2013 o financovaní CVČ
Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil s návrhom VZN č. 5/2013
o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Šamudovce v roku 2013
(príloha zápisnice).Toto VZN upravuje pre rok 2013 podrobnosti poskytovania finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ, ktoré sú zriadené mimo územia obce
Šamudovce a ktoré poskytujú v roku 2013 záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do
dovŕšenia 15 rokov veku, ktoré mali k 1.1.2013 trvalý pobyt v obce Šamudovce.
Nakoľko k návrhu VZN č.5/2013 nikto z prítomných poslanov OZ nemal žiadne
pripomienky, ani doplňujúce návrhy, dal starosta hlasovať, kto je za jeho schválenie.
Za hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Návrh VZN č.5/2013 o financovaní centier voľného času zriadených mimo
územia obce Šamudovce v roku 2013 bol schválený siedmimi poslancami OZ.
Bod č. 8 – Návrh VZN č. 6/2013 o financovaní VŠJ
Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil s návrhom VZN č. 6/2013
o financovaní výdajnej školskej jedálne na území obce Šamudovce v roku 2013 (príloha
zápisnice). Toto VZN upravuje podrobnosti financovania výdajnej školskej jedálne pri ZŠ
Šamudovce. Nakoľko k predloženému návrhu VZN nikto z prítomných nemal žiadne
pripomienky, ani doplňujúce návrhy, dal starosta hlasovať za jeho schválenie.
Za hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto z prítomných sa nezdržal
hlasovania.
Záver hlasovania: Návrh VZN č. 6/2013 o financovaní výdajnej školskej jedálne na území
obce Šamudovce v roku 2013 bol schválený siedmimi poslancami OZ.
Bod č. 9 - Prejednanie návrhu zmluvy práv investora „Splašková kanalizácia
Šamudovce – 2.stavba
Starosta obce predložil na prejednanie návrh zmluvy na uzatvorenie zmluvy
o postúpení práv investora na stavbu „Splašková kanalizácia Šamudovce 2.- stavba“, v ktorej
sa cedent Obec Šamudovce a cesionár VVS., a.s. Košice dohodli na postúpení práv
a povinnosti súvisiacich s výkonom funkcie investora vrátane bodu č.5 o zriadení vecného
bremena na pozemkoch obce bezodplatne a s tým, že táto stavba bude zahrnutá do projektu
„Krásnovce, Šamudovce-kanalizácia.
Vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili a predložili pripomienky k predmetnému návrhu
zmluvy. Nikto z prítomných poslancov OZ k uvedenému návrhu nemal žiadne pripomienky,
ani doplňujúce návrhy. Starosta dal hlasovať, kto je za uzatvorenie zmluvy práv investora na
spomínanú stavbu. Za hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: OZ schváľuje uzatvorenie zmluvy práv investora na stavbu „Splašková
kanalizácia Šamudovce – 2.stavba, v ktorej sa cedent Obec Šamudovce a cesionár VVS., a.s.
Košice dohodli na postúpení práv a povinnosti súvisiacich s výkonom funkcie investora
a súhlasí s bezplatným zriadením vecného bremena na uvedenej stavbe, ktorá bude zahrnutá
do projektu „Krásnovce Šamudovce-kanalizácia.
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Bod č. 10 – Rôzne a diskusia
Čepera Miroslav

- ako predseda JDS v Šamudovciach poinformoval prítomných
o uskutočnení akcie MDŽ dňa 10.3.2013,
- navrhol zabezpečiť spevnenie terénu pred autobusovou zastávkou pri
budove bývalej Jednoty, nakoľko pri nepriaznivom počasí je plocha
zablatená , ako aj úpravu hrebenáča na autobusovej zastávke,
- navrhol preskúmať možnosti likvidácie vysokého smreka pred DS na
cintoríne a zabezpečiť jeho likvidáciu z dôvodu veľkého nahnutia,
aby nedošlo k poškodeniu budovy, príp. pomníkov,
- navrhol zabezpečiť dokončenie chodníka pred kostolom a pred
cintorínom,
- navrhol zabezpečiť oplotenie školského dvora zo strany od uličky
plechom,
Ing. Dzetkuličová M. - navrhla čím skôr zabezpečiť dokončenie ihriska na školskom dvore,
- navrhla po zlepšení počasia zabezpečiť vývoz kontajnera z cintorína,
- navrhla zabezpečiť vyčistenie priekopy pri Tomiových a Bérešových,

Lebeda Maroš

- navrhol požiadať Naftu a.s. o poskytnutie sponzorského príspevku pre
Obec Šamudovce, príp. hľadať iných sponzorov, ktorým adresovať
žiadosti o sponzorský príspevok,
- navrhol predsedovi ZO JDS v Šamudovciach p. Čeperovi, aby v
budúcnosti do správy o činnosti ZO JDS uviedol, akou sumou finančne
prispela Obec na akcie poriadane pre JDS,
Paulov Vladimír - informoval prítomných poslancov OZ o poznatkoch získaných zo
vzdelávacích seminárov o energetike a ochrane klímy, na ktorých sa
v troch moduloch zúčastnil s p. Lebedom a Varechom,
- informoval prítomných poslancov o postúpení odvolania účastníka
daňového konania Agromaš, a.s. Trebišov voči našim platobným výmerov
za rok 2009,2010,2011 na prejednanie Finančnému riaditeľstvu SR
v Košiciach, ktoré ešte doposiaľ nezaslalo žiadne stanovisko,
- poinformoval poslancov OZ o návšteve zariadenia pre seniorov Nový
domov v Stropkove, kde sa ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitná
sociálna a zdravotná pomoc, aby v prípade, že sa v obci vyskytne u starých
ľudí problém, vedeli informovať.
Paulov Vladimír: Po zaradení doplnku sponzorského príspevku vo výške 200 € pre MŠ
Krásnovce do rozpočtu obce na rok 2013, schváleného na zasadnutí OZ
dňa 14.12.2012 , starosta obce opätovne vyzval poslancov OZ na
prejednanie a schválenie príspevku pre MŠ Krásnovce. Nikto z prítomných
poslancov OZ nemal k poskytnutiu príspevku žiadne pripomienky, ani
doplňujúce návrhy.
Starosta dal hlasovať, kto je za jeho schválenie. Za schválenie hlasovalo
sedem prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Záver hlasovania: Poskytnutie sponzorského príspevku vo výške 200 € pre MŠ Krásnovce
bolo siedmimi poslancami OZ schválené.
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Bod č. 11 – Závery z rokovania OZ
Závery z rokovania OZ prečítala Ing. Miroslava Dzetkuličová. Nakoľko nikto
z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy za prijatie hlasovalo sedem
prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Závery z rokovania boli siedmimi prítomnými poslancami OZ schválené.
Bod č. 12 – Záver
Na záver starosta obce Vladimír Paulov poďakoval všetkým prítomným za účasť a
rokovanie ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková
Overovatelia zápisnice: Tomáš Koreň .................................
Vlasta Pavlová.................................
Starosta obce : Vladimír Paulov ...............................................
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,
konaného dňa 27.3.2013
Obecné zastupiteľstvo prijalo UZNESENIE pod číslom : 2/2013
A/

Obecné zastupiteľstvo - BERIE NA VEDOMIE :
1. Informáciu o PD zamerania jestvujúceho stavu objektu na stavbe ŠAMUDOVCEKomunitné centrum (budova Jednoty), vypracovanú Ing. Arch. Martinom Hakošom.

B/ Obecné zastupiteľstvo – SCHVÁĽUJE :
1. Program zasadnutia OZ.
2. Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2012 a celoročné hospodárenie za rok 2012
bez výhrad.
3. Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 vo výške 4.066,03 €
a prevod zostatku FO vo výške 4.086,74 € do rezervného fondu obce.
4. Rozpočtové opatrenia č. 1. zo dňa 28. 1. 2013.
5. Rozpočtové opatrenia č. 2. zo dňa 31. 1. 2013.
6. Rozpočtové opatrenia č. 3. zo dňa 20. 3. 2013.
7. Návrh VZN č. 5/2013 o financovaní CVC.
8. Návrh VZN č. 6/2013 o financovaní VŠJ.
9. Poskytnutie sponzorského príspevku vo výške 200 € pre MŠ Krásnovce.
10. Uzatvorenie zmluvy práv investora na stavbu „Splašková kanalizácia
Šamudovce – 2.stavba, v ktorej sa cedent Obec Šamudovce a Cesionár
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice dohodli na postúpení práv
a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora a súhlasí s bezplatným
zriadením vecného bremena na uvedenej stavbe , ktorá bude zahrnutá do projektu
„Krásnovce, Šamudovce-kanalizácia.“
C/ Obecné zastupiteľstvo – UKLADÁ :
1. Zabezpečiť vyčistenie priekopy pri súpisnom čísle 58 (Tomiová) a súpisnom čísle 74
(Brejdová).

Zodp.: starosta obce

2. Zabezpečiť dokončenie ihriska na školskom dvore.
Zodp.: starosta obce
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3. Zabezpečiť vývoz VKK z miestného cintorína.
Zodp.: starosta obce
4. Požiadať Naftu, a.s. o poskytnutie sponzorského príspevku, kde výšku a účel
špecifikovať v žiadosti.

Zodp.: starosta obce

5. Zabezpečiť pred autobusovú zastávku pri budove bývalej Jednoty spevnenie plochy,
nakoľko pri nepriaznivom počasí je tam zablatený terén a zároveň dať na zastávku
nový hrebenáč.

Zodp.: starosta obce

6. Preskúmať možnosti likvidácie smreka pred DS na miestnom cintoríne.
Zodp.: starosta obce
7. Zabezpečiť dokončenie chodníka pred kostolom a pred cintorínom.
Zodp.: starosta obce
Za prijatie uznesenia hlasovalo sedem prítomných poslancov.
Nikto z prítomných nebol proti.
Nikto z prítomných sa nezdržal hlasovania.

Vladimír Paulov
starosta obce
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