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Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v ŠAMUDOVCIACH 

konaného dňa  19. 2. 2014 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Program:    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Kontrola uznesenia č.9/2013 zo dňa 18.12.2013 

5. Návrh VZN č.1/2014 o financovaní CVC mimo územia obce  v r.2014 

6. Plnenie rozpočtu obce Šamudovce za rok 2013 

7. Návrh Záverečného účtu obce Šamudovce za rok 2013 

8. Informácie o zriadení Denného centra pre seniorov  

9. Návrh VZN č.2/2014 ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných plagátov 

na území obce Šamudovce   

10. Rôzne 

11. Závery z rokovania OZ 

12. Záver 

      

Bod č. 1 -   Otvorenie 

 

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Vladimír Paulov. 

Privítal prítomných poslancov OZ. Skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci, jeden 

poslanec sa ospravedlnil , že OZ je uznášaniaschopné a môže pokračovať.  

Oboznámil ich s programom rokovania, za ktorý dal hlasovať. Za predložený program 

hlasovalo všetkých šesť prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti, nikto sa 

nezdržal hlasovania. 

 

Záver hlasovania: Program zasadnutia OZ bol  schválený šiestimi prítomnými poslancami 

OZ. 

 

 

Bod č. 2 -   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov zápisnice p. Darinu 

Plutkovú a  p. Vlastu Pavlovú. 

 

 

Bod č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta obce dal návrh, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto 

zložení: p. Miroslava Dzetkuličová  a p. Maroš Lebeda. O predloženom návrhu dal hlasovať. 

Za predložený návrh hlasovalo šesť prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných  nebol 

proti a nikto sa hlasovania nezdržal.  
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Záver hlasovania: Do návrhovej a volebnej komisie boli zvolení:  

p. Miroslava Dzetkuličová  a p. Maroš Lebeda. 

 

 

Bod č. 4 – Kontrola uznesenia č. 9/2013 zo dňa 18.12.2013 

 

 Kontrolu uznesenia č. 9/2013 zo dňa 18.12.2013 previedol starosta obce. 

Skonštatoval, že body uznesenia boli splnené. 

 

 

Bod č. 5 – Návrh VZN č. 1/2014 o financovaní CVČ 

 

 Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil s návrhom VZN č. 1/2014 

o financovaní centier voľného času zriadených mimo územia obce Šamudovce v roku 2014 

a šk. roku 2014/2015 (príloha zápisnice).Toto VZN upravuje pre uvedené obdobie podrobnosti 

poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ, ktoré sú 

zriadené mimo územia obce Šamudovce a ktoré poskytujú v šk. roku 2014/2015 záujmové 

vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, ktoré mali k 1.1.2014 

trvalý pobyt v obce Šamudovce. 

Nakoľko k návrhu VZN č.1/2014 nikto z prítomných poslancov OZ nemal žiadne 

pripomienky, ani doplňujúce návrhy, dal starosta hlasovať, kto je za jeho schválenie. 

Za hlasovalo šesť prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

Záver hlasovania: VZN č.1/2014 o financovaní centier voľného času zriadených mimo 

územia obce Šamudovce v roku 2014 a šk. roku 2014/2015 bolo schválené šiestimi 

poslancami OZ. 

 

Bod č. 6- Správa o plnení rozpočtu obce Šamudovce za rok 2013 

 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s plnením rozpočtu obce Šamudovce 

za rok 2013 (príloha zápisnice). 

Vyzval prítomných aby predložili svoje pripomienky a dotazy k plneniu rozpočtu obce, 

keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky starosta obce konštatoval, že správu 

o plnení rozpočtu obce Šamudovce za rok 2013 prítomní poslanci vzali na vedomie. 

 

Bod č. 7- Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2013 

 

 Starosta obce požiadal hlavného kontrolóra obce o prednesenie stanoviska 

k záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2013 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok 

2013 (príloha zápisnice). 

Pán Rudolf 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 2013 

výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

Starosta obce dal hlasovať, kto je za schválenie Záverečného účtu obce Šamudovce 

a celoročného hospodárenia obce za rok 2013. Za hlasovalo 6 prítomných poslancov OZ, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

Záver hlasovania: Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2013 a celoročné hospodárenie 

boli bez výhrad schválené šiestimi poslancami OZ. 
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 Hlavný kontrolór obce navrhol schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia 

za rok 2013 vo výške 30 608,83 € do rezervného fondu obce. Starosta o návrhu hlavného 

kontrola dal hlasovať. Za hlasovalo všetkých 6 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, 

nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

Záver hlasovania: Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 vo výške 

30 608,83  € do rezervného fondu obce bol schválený šiestimi poslancami OZ. 

 

 

Bod č. 8 – Informácie o zriadení Denného centra pre seniorov 

 

   Starosta obce prítomných poslancov informoval o zriadení „ Denného centra pre 

seniorov „ v našej obci a o zápise Denného centra  so sídlom Šamudovce 99,do registra  

poskytovateľov sociálnych služieb formou denného centra podľa zákona 448/2008 Z.z.  na 

VÚC. Informoval, že sídlo Denného centra bude dočasne  v Kultúrnom dome na adrese 

Šamudovce č.99, nakoľko budova Komunitného centra, v ktorej malo byť aj sídlo Denného 

centra je v nevyhovujúcich hygienických podmienkach. V budúcnosti po rekonštrukcií tejto 

budovy bude Denné centrum zaregistrované s novým sídlom na adrese Šamudovce č.14, kde 

bude aj reálne sídliť. Starosta ďalej informoval o tom, že riadiť činnosť v tomto Dennom 

centre bude novoprijatá riaditeľka KC, Ing. Bc. Eva Ivancová, ktorá už teraz veľmi úspešne 

organizuje aktivity a kreatívne činnosti pre pracovníkov menších obecných služieb. Starosta 

prezentoval a ukázal už zhotovené kreatívne výrobky, našimi pracovníkmi MOS. Starosta 

informoval o podaní žiadosti o poskytnutie dotácie na materiálno-technické vybavenie  

priestorov na výkon voľnočasových aktivít v Dennom centre  na Ministerstvo práce soc. vecí 

a rodiny. Obec má vypracovanú žiadosť o poskytnutie dotácie na  rekonštrukciu sietí KC 

v obci Šamudovce : Elektroinštalácia, voda a kanalizácia -  havarijný stav. Momentálne sa 

čaká, kým vyjde výzva na predkladanie žiadostí. Ako náhle bude vyhlásená výzva, tak obec 

túto žiadosť podá a požiada o dotáciu.  

Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 

 

   Starosta oboznámil  prítomných poslancov so  Štatútom Denného centra 

Šamudovce a Prevádzkovým poriadkom Denného centra Šamudovce a  dal hlasovať  

o schválení Štatútu a Prevádzkového poriadku Denného centra Šamudovce. Za schválenie 

hlasovalo 6 prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

Záver hlasovania: Štatút Denného centra Šamudovce a Prevádzkový poriadok Denného 

centra Šamudovce boli schválené šiestimi poslancami OZ. 

  

 

Bod č. 9 – Návrh VZN č.2/2014   ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných   

plagátov na území obce Šamudovce   

 

Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil s návrhom VZN č. 2/2014, ktorým sa 

určujú miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných 

priestranstvách v obci Šamudovce. Účelom VZN je  určiť miesta na vylepovanie volebných 

plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Šamudovce a zamedziť 

ich vylepovaniu živelne.  

Nakoľko k návrhu VZN č. 2/2014 nikto z prítomných poslancov OZ nemal žiadne 

pripomienky, ani doplňujúce návrhy, dal starosta hlasovať, kto je za jeho schválenie. 
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Za hlasovalo šesť prítomných poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

Záver hlasovania: VZN č.2/2014 ktorým sa určujú miesta na vylepovanie volebných plagátov 

a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Šamudovce bolo schválené 

šiestimi poslancami OZ. 

 

Bod č. 10 – R ô z n e 

 

Kúpa rodinného domu súp. č.100 v Šamudovciach 

Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s ponukou odkúpiť rodinný dom 

v Šamudovciach súpisne číslo 100, ktorý je v susedstve budovy obecného úradu. Predávajúci 

stanovili kúpnu cenu nehnuteľnosti na 20.000, €. Starosta vyzval prítomných poslancov, aby 

sa vyjadrili k tejto ponuke. Poslanci OZ sa pozitívne  a súhlasne vyjadrili k tejto ponuke,  

nakoľko uvedená nehnuteľnosť po rekonštrukcií by mala široké využitie v našej obci. 

Starosta obce predložil list vlastníctva k danej nehnuteľnosti a konštatoval, že na LV č. 449 

a LV č.124 sú uvedení dvaja vlastníci, Anna Cmarová, r. Valisková v podiele 1/2 a Michal 

Valiska v podiele 1/2. Starosta obce dal  hlasovať o kúpe rodinného domu v Šamudovciach 

súpisné číslo 100, par.č. 209/2 o výmere 476 m2 –záhrady,parc. č. 209/3 o výmere 289 m2 – 

zastavané plochy a nádvoria zapísaných na LV č.  124, kat. územie Šamudovce,  par. číslo  

210/1 o výmere 102 m2 – zastavané plochy a nádvoria , parc.číslo 211 o výmere 584 m2,-

zastavané plochy a nádvoria parc. číslo 212 o výmere  961 m2- záhrady, zapísaných v LV č. 

449 , kat. územie Šamudovce za sumu 20.000 € s tým, že vlastníkovi Anne Cmarovej, r. 

Valiskovej vyplatiť 10.000 € a vlastníkovi Michalovi Valiskovi taktiež 10.000 €, na účet 

Anny Cmarovej, nakoľko obaja sú vlastníkmi ½ podielu.  

 

Za kúpu rodinného domu na adrese Šamudovce č. 100 hlasovalo 6 prítomných 

poslancov OZ, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. 

 

Záver hlasovania: Kúpa rodinného domu na adrese Šamudovce č. 100, par. č. 209/2 

o výmere 476 m2 – záhrady a par. č. 209/3 o výmere 289 m2 – zastavané plochy a nádvoria 

zapísaných v LV č. 124, katastrálne územie Šamudovce, vo vlastníctve Anna Cmarová, r. 

Valisková, bytom Odbojárov 2577/14 Michalovce v podiele 1/2 a Michal Valiska, bytom 

Masarykova 1983/46 Michalovce v podiele 1/2 , parc.č. 210/1 o výmere 102 m2- zastavané 

plochy a nádvoria, parc.č. 211 o výmere 584 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 212 

o výmere 961 m2 – záhrady, zapísaných v LV č. 449, katastrálne územie Šamudovce , vo 

vlastníctve  Anna Cmarová, r. Valisková, bytom Odbojárov 2577/14 Michalovce v podiele 

1/2 a Michal Valiska, bytom Masarykova 1983/46 Michalovce,v podiele 1/2- v hodnote 

20.000 € t.j. každému vlastníkovi po 10.000 € na účet Anny Cmarovej, r.Valiskovej č.ú. 

0090846674/6500, vedený v PB,a.s.do 10 dní od podpísania zmluvy bola schválená šiestimi 

prítomnými poslancami OZ. Nikto z prítomných poslancov nebol proti a nikto sa hlasovania 

nezdržal. Nehnuteľnosti Obec Šamudovce kupuje v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. 

§9a, ods.8 písm. e o majetku obcí (dôvody osobitného zreteľa) za účelom rozšírenia pozemku 

pri obecnom úrade.  

 

        Poslankyňa Ing. Miroslava Dzetkuličová vyzvala starostu obce, aby vstúpil do jednania 

s pánom Stanislavom Ondovčinom , bytom Šamudovce č. 77 , nakoľko je nutné aby obec od 

neho dostala overené súhlasné stanovisko na vedenie kanalizácie cez jeho pozemok -záhradu, 

/ resp. od riešiteľa konkurznej podstaty odkúpiť z konca 4m záhrady vlastníka/ lebo sa môže 

stať, že po predaji nehnuteľnosti nový vlastník nebude súhlasiť s touto alternatívou tak ako to 

bolo v prípade predchádzajúcich vlastníkov nehnuteľnosti. Starosta ubezpečil pani 
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poslankyňu, že tento problém bude riešiť neskôr, keď začnú zemné práce na výstavbe 

Kanalizácie obce.  

Ďalej upozornila starostu obce, že v priekopách ešte zostala neodprataná zemina po výmene 

elektrických stĺpov, navrhla aby starosta vyzval príslušnú firmu na odstránenie prebytočnej 

zeminy. 

 

   Poslanci  upozornili starostu obce o nevyzbieraných odpadkoch  v priekopách 

a na znečistené autobusové čakárne v našej obci. Starosta  tieto nedostatky odôvodnil tým, že 

pracovníci menších obecných služieb sa v poslednej dobe venovali kreatívnej činnosti 

a ručným prácam pod vedením riaditeľky KC.  

 

   Poslanec  Miroslav Čepera oznámil  starostovi obce a prítomným poslancom, že 

dňa 2.3.2014  sa v kultúrnom dome v Šamudovciach bude  konať výročná členská schôdza 

Jednoty dôchodcov, na ktorú všetkých srdečne pozval. 

   Upozornil starostu, že  na pozemku „ Bertová záhrada“ sa v poslednej dobe často 

píli drevo, vyzval starostu, aby preveril situáciu. 

 

    

   

 Bod č. 10 -  Závery z rokovania 

 

 Závery z rokovania prečítala poslankyňa OZ p. Miroslava Dzetkuličová.  

Nikto z prítomných poslancov OZ k prečítaným záverom nemal žiadne pripomienky, ani 

doplňujúce návrhy. 

Za ich prijatie hlasovalo šesť prítomných poslancov OZ, nikto z prítomných nebol proti, 

nikto z prítomných sa hlasovania nezdržal. 

 

Bod č. 11 - Záver 
 

 Na záver starosta obce Vladimír Paulov poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Jana Lebedová 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Darina Plutková     ................................. 

 Vlasta Pavlová         .................................  

 

 

Starosta obce :              Vladimír Paulov     ..................................... 


