Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH
konaného dňa 29.5.2013
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Kontrola uznesenia č. 2/2013
5. Výročná správa obce Šamudovce za rok 2012
6. Návrh rozpočtového opatrenia č.4, č.5, č.6.
7. Rôzne a diskusia
8. Závery z rokovania OZ
9. 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. Janu Lebedovú, za overovateľov zápisnice p. Jaroslava
Kančia a p. Ing. Miroslavu Dzetkuličovú
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. 2/2013
Starosta obce previedol kontrolu uznesenia č. 2/2013 zo dňa 27.3.2013 k bodu:
C /1. – Vyčistenie priekopy pred súpisným číčlom 58 a 74 -bolo splnené
C /2. – Dokončenie ihriska na školskom dvore – plní sa priebežne
C /3. – Vývoz VKK – bolo splnené
C /4. – Požiadať NAFTU , a.s. o poskytnutie sponzorského príspevku – splní sa v mesiaci Jún
2013, nakoľko sa musel spresniť účel príspevku
C /5. – Úprava terénu pred autobusovou zastávkou pri bývalej budove JEDNOTY nebola
zrealizovaná, nakoľko je vypracovaný projekt cez MAS DUŠA na výstavbu nových
autobusových čakárni v obciach mikroregiónu a čaká sa na vhodnú výzvu aby sa
požiadalo o dotáciu resp. nenávratný finančný príspevok na výstavbu. Projekt rieši
novú autobusovú čakáreň oproti jestvujúcej autobusovej čakárni a terén sa upraví
naraz pred obidvoma autobusovými čakárňami.
C /6. – Likvidácia smreka pred DS na miestnom cintoríne – bola splnená
C /7. – Dokončenie chodníka pred kostolom a cintorínom- nebolo splnené
Bod č. 5- Výročná správa obce Šamudovce za rok 2012
Starosta obce požiadal ekonómku obce p. Janu Lebedovú o prednesenie komentára k
Výročnej správe obce Šamudovce za rok 2012 (príloha zápisnice).
Páni Jana Lebedová oboznámila všetkých poslancov OZ s predloženým materiálom. Starosta
obce vyzval prítomných, aby predložili svoje pripomienky. Keďže nikto z prítomných nemal
žiadne pripomienky starosta obce dal hlasovať, o schválení Výročnej správy obce
Šamudovce za rok 2012. Za schválenie, hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto nebol
proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Výročná správa obce Šamudovce za rok 2012 bola schválená siedmimi
poslancami OZ.
Bod č. 6 – Návrh rozpočtového opatrenia č.4, č.5, č.6
Starosta obce prítomným poslancom predložil na prejednanie rozpočtové opatrenie
č.4 zo dňa 28.3.2013, rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 15.4.2013 a rozpočtové opatrenie č. 6
zo dňa 29.5.2013 (príloha zápisnice). Ekonómka obce sa vyjadrila k jednotlivým rozpočtovým
opatreniam a vysvetlila poslancom OZ dôvody úprav, presunov a navýšenia jednotlivých
položiek. Vo väčšine ja jedná o poskytnuté dotácie a presuny z jednotlivých kódov zdrojov.
Poslanci zhodnotili úpravy rozpočtu jednotlivých položiek. Nakoľko k uvedeným
rozpočtovým opatreniam nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce
návrhy, starosta dal hlasovať, kto je za ich schválenie.
Za schválenie, hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Rozpočtové opatrenia č.4 zo dňa 28.3.2013,rozpočtové opatrenia
č.5 zo dňa 15.4.2013 a rozpočtové opatrenia č. 6 zo dňa 29.5.2013 boli schválené siedmimi
prítomnými poslancami OZ.
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Bod č. 7 – Rôzne a diskusia
-

-

Starosta obce informoval prítomných o nutnosti zúčastniť sa kurzu o pohrebníctve,
nakoľko každá obec by mala mať osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o
zodpovednosti za prevádzkovanie pohrebiska. Poslanci navrhli, aby sa takéhoto kurzu
v budúcnosti zúčastnil p. poslanec Miroslav Čepera.
Starosta obce požiadal pána poslanca Miroslava Čeperu ako predsedu Jednoty
dôchodcov v obci aby oboznámil všetkých členov Jednoty dôchodcov s listom od PZ
SR č. ORPZ –MI-VO-141-002/2013 „ Informácie pre seniorov - výzva k zvýšenej
ostražitosti a obozretnosti voči neznámym osobám“. Taktiež
ho požiadal
o sprostredkovanie informácie o možnosti získania sociálneho príspevku dôchodcom,
ktorí sú na hranici chudoby.

-

Starosta obce informoval prítomných o postupe pri stavbe Splašková kanalizácia – 2.
stavba – dňa 4.6.2013 vo ÚPKZP VVS a.s., Komenského 50 v Košiciach sa
uskutoční pracovné stretnutie k projektu „ Krásnovce, Šamudovce – kanalizácia“.
Dňa 24.5.2013 vyšla výzva na MŽP SR o NFP na podporu výstavby kanalizácie,
bližšie informácie budú poskytnuté na pracovnej porade.

-

Starosta obce predložil prítomným poslancom nákres tabule „Vstup do obce“
s názvom a erbom obce, ktorá bude osadená pri ceste na začiatku obce. Nákres tabule
pochádza z projektu žiadosti o NFP , ktorú podala MAS DUŠA za mikroregión, žiaľ
táto žiadosť nebola schválená. Starosta obce sa rozhodol využiť vypracované nákresy
a túto tabuľu svojpomocne vyrobiť a osadiť v rámci aktivačných prác v obci, ktoré
začínajú dňa 15.6.2013. Pán Koreň Tomáš a Pán Čepera Miroslav sa dotazovali,
o možnosti zmeny výzoru tabule. Pán starosta vysvetlil, že pri zmene sa musí
vypracovať nový nákres, pri tejto verzií je nákres hotový a obec nemusí financovať
nový nákres.

-

Starosta informoval prítomných o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie na základe
Výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s Názvom
projektu: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy
Komunitného centra. O výsledku schvaľovania bude starosta informovať na
najbližšom zasadnutí OZ.

-

Starosta informoval prítomných o Spomienkovej slávnosti, ktorá sa konala v našej
obci dňa 27. apríla 2013 pri príležitosti 100-tého výročia narodenia básnika Gorazda
Zvonického. Slávnosť organizoval Spolok Sv. Cyrila a Metoda. Slávnosť sa konala
v KD a zakončila sa svätou liturgiou v Grécko-katolíckom chráme. Starosta vytkol
poslancom ich neúčasť. Pán Čepera Miroslav sa ohradil, že slávnosť nebola
spropagovaná a veľa občanov o nej nevedelo.

-

Starosta predložil žiadosť od Ing. Borisa Voroňáka o sponzorský príspevok na
natočenie dokumentárneho filmu pri príležitosti 100-tého výročia narodenia básnika
Gorazda Zvonického. Starosta predložil návrh 300,00 € a vyzval prítomných aby sa
vyjadrili k žiadosti. Pán Lebeda Maroš navrhol, aby sa s príspevkom počkalo po
nakrútení filmu, nakoľko nie je zrejme či sa vo filme bude naša obce vyskytovať.
Starosta ubezpečil poslancov, že vo filme bude naša obec spomenutá, sú tam zábery
aj z grécko-katolíckeho chrámu. Ing. Dzetkuličová sa spýtala či výška príspevku
nemôže byť iná, starosta odpovedal, že po rozhovore s Ing. Borisom Voroňákom
práve táto suma im veľmi pomôže. Keďže už nikto z prítomných nemal žiadne dotazy
starosta obce dal hlasovať o poskytnutí sponzorského príspevku vo výške 300,00 €.
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Za schválenie, hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Sponzorský príspevok vo výške 300,00 € na vydanie
dokumentárneho filmu pri príležitosti 100-tého výročia narodenia básnika Gorazda
Zvonického bol schválený siedmimi prítomnými poslancami OZ.
-

Starosta obce predložil návrh, aby pri príležitosti 610. - tého výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci sa zorganizoval pre seniorov z našej obce celodenný výlet do
SENIOR DOM Košice , n.o. Prečítal pozvánku s bohatým celodenným programom.
Cena celodenného výletu vrátane nákladov na program pre skupinu do 45 ľudí je
440,00 € plus doprava autobusom do Košíc a späť. Starosta vyzval poslancov, aby sa
k návrhu vyjadrili a určili termín. Všetci poslanci s týmto návrhom súhlasili. Pán
Čepera navrhol termín 27.6.2013 a dodal, že ak by sa nahlásilo menej seniorov
z našej obce tak by sa mohli osloviť aj seniori z obce Krásnovce. Pán Lebeda Maroš
reagoval na tento návrh pána Čeperu, s pripomienkou aby sa výletu zúčastnili len
obyvatelia našej obce, ak nebude postačujúci počet seniorov, tak aby sa oslovili aj
ostatní občania. Ostatní poslanci s týmto návrhom pána Lebedu súhlasili. Termín
výletu ešte starosta preverí a spresní neskôr, nakoľko by chcel dohodnúť stretnutie s
rodákom z našej obce p. Emilom Ďurovčíkom, ktorý je podpredsedom KSK . Keďže
nikto z prítomných už nemal žiadne otázky a pripomienky starosta obce dal hlasovať
o zorganizovaní celodenného výletu pre seniorov do SENIOR DOM Košice.
Za schválenie, hlasovalo 7 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Záver hlasovania: Celodenný výlet pre seniorov z našej obce do SENIOR DOM
Košice, n.o. bol schválený siedmimi prítomnými poslancami OZ.

-

-

-

Čepera Miroslav - v miestnom rozhlase oznamy vyhlasovať viackrát, aspoň 5 krát
nakoľko 2 krát nepostačuje, a reproduktory miestneho rozhlasu sú nesprávne
natočené.
Starosta oboznámil prítomných o pláne vybudovať prístrešok za budovou KD , ktorý
bude slúžiť ako miesto na výrobu zámkovej dlažby. Poslanci zobrali uvedené na
vedomie.
Poslanci navrhli požiadať VSE Košice o odkúpenie nadbytočných vyradených stĺpov
el. vedenia na umiestnenie bocianích hniezd v obci.

Bod č. 8 – Závery z rokovania OZ
Závery z rokovania OZ prečítal pán Maroš Lebeda. 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. 9 – Záver
Na záver starosta obce Vladimír Paulov poďakoval všetkým prítomným za účasť a
rokovanie ukončil.
Zapísala: Jana Lebedová
Overovatelia zápisnice: Jaroslav Kanči .................................
M. Dzetkuličová .................................
Starosta obce : Vladimír Paulov ...............................................
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