Zápisnica
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 20.7.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta obce : Emil Ircha
Poslanci : Ľubomír Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Marián Balog

Neprítomní :

Poslanec: Tomáš Koreň- ospravedlnený ,Vladimír Paulov,

Ďalší prítomní:

Jana Lebedová, adm. pracovníčka obce

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Informácie o podaní žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu na Sanáciu
miest s nezákonne umiestneným odpadom na území našej obce.
5. Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
6. Diskusia
7. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ, dvaja poslanci OZ sú neprítomní
a zasadnutie je uznášania schopné. Oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ. Keďže
nikto z prítomných nemal žiadne návrhy, starosta obce dal hlasovať o programe OZ.
Hlasovanie: za: 5 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, , Marián Balog,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 poslanci: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol piatimi prítomnými poslancami schválený
v tomto znení.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Informácie o podaní žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu na Sanáciu
miest s nezákonne umiestneným odpadom na území našej obce.
5. Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
6. Diskusia
7. Záver
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K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Ľubomíra Baloga a p. Líviu Ferkovú
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Mgr. Alena Hamzová, p. Maroš Lebeda a p. Marián Balog.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 5 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, , Marián Balog
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
neprítomní: 2 poslanci: Tomáš Koreň Vladimír Paulov
Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Mgr. Alena Hamzová, p. Lívia Ferková a p. Maroš Lebeda.

K bodu č. 4 – Informácie o podaní žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu na
Sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom na území našej obce.
Starosta prítomných poslancov informoval, že je možnosť požiadať o poskytnutie podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom na území našej obce. Obec môže žiadať o dotáciu v
rámci činnosti C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, lehota na predkladanie
žiadostí o podporu formou dotácie je do 1.8.2016. Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu
formou dotácie, v rámci uvedenej činnosti C4, je mimo poskytnutej podpory povinný
zabezpečiť spolufinancovanie - iné zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5% z celkových
oprávnených nákladov projektu/časti projektu. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je
70 000,- € a maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, pri
súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšky podpory. Starosta ďalej
informoval, že už máme zmapované nelegálne skládky na území našej obce jedná sa o päť
nelegálnych skládok na parcelách č. 835/20,1548/1, 835/4, 809/2, 353. Starosta informoval,
že obec už uzatvorila zmluvu o dielo s pani Ivetou Ondarišinovou na vypracovanie žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2016 z Environmentálneho fondu, ktorá je
zverejnená na webovej stránke obce. Celkový rozpočet na likvidáciu nelegálnych skládok
uvedená v žiadosti bude : 49 926,47 € z toho dotácia z Environmentálneho fondu vo výške
47 430 € a 5% dofinancovanie obcou vo výške 2 496,47 €.
Poslanci sa vyjadrili kladne a nemali žiadne výhrady voči podaniu tejto žiadosti o poskytnutie
podpory formou dotácie, preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu
uznesenia č.16/2016 a dal o návrhu hlasovať.
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Návrh na uznesenie č. 16/2016
Obecné zastupiteľstvo obce na základe ustanovení §11 Obecné zastupiteľstvo
obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o možnosti požiadať o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre
rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území našej
obce.
Schvaľuje
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok
2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území našej obce
v celkovej výške : 49 926,47 € z toho dotácia z Environmentálneho fondu vo výške
47 430 € a 5% dofinancovanie obcou vo výške 2 496,47 €.

Hlasovanie:
za: 5 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda ,Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog,
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
neprítomní: 2 poslanci: Tomáš Koreň ,Vladimír Paulov
Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 16/2016 bolo schválené piatimi poslancami OZ
tak, ako bolo navrhnuté.
K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 7/2016
V nadväznosti na predchádzajúci bod starosta obce prítomným poslancom predložil
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 zo dňa 18.7.2016 a požiadal ekonómku obce, aby podala
vysvetlenie k danému RO. Poslanci boli podrobne oboznámení so znením RO č. 7/2016, ktoré
pozostáva o navýšení položky 637004 o 2.496,47 € vo výdavkovej časti presunom i položiek
611,614,631001.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.17/2016 a dal o návrhu hlasovať.

Návrh na Uznesenie č. 17/2016
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. 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.7/2016 zo dňa 18.7.2016.
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Hlasovanie:
za: 5 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír Balog,
Marián Balog,
proti :0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
neprítomní 2 poslanci: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 17/2016 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 6– Diskusia
 Poslanec Ľubomír Balog upozornil na problém s malými deťmi, ktoré sa bez dozoru
rodičov pohybujú po ceste a sedia na krajnici. Môžu spôsobiť dopravnú nehodu
a problémy sebe aj vodičom. Ako člen obecnej hliadky taktiež upozornil na rušenie
nočného kľudu cudzími občanmi, ktorí sa zdržiavajú v neskorých večerných hodinách
na ceste smerom na bývalé PD .
 Starosta obce odpovedal na pripomienky:
 V prípade rušenia nočného kľudu je potrebné volať policajnú hliadku, ako aj
v prípade, že deti sa pohybujú po ceste bez doprovodu rodičov.
 Keďže nikto z prítomných už nemal žiadne príspevky do diskusie, starosta
tento bod zasadnutia ukončil.
K bodu 7. - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Jana Lebedová

Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia:
p. Lívia Ferková
p. Ľubomír Balog

..................................
...................................

4

