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  Zápisnica  
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, 

 konaného dňa 15.12.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Starosta obce : Emil Ircha   

                             Poslanci : Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, 

                                              Marián  Balog, Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

Neprítomný:        Poslanec: Tomáš Koreň 

Ďalší prítomní:    Jana Lebedová, adm. pracovníčka obce 

         Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce 

                              Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 

5. Návrh VZN o komunálnych odpadoch 

6. Schválenie dokumentácie CO pre obec Šamudovce  

7. Správa hlavnej kontrolórky 

8. Návrh na odmeny poslancom OZ 

9. Zmena  člena komisie na ochranu verejného záujmu 
10. Diskusia 

11. Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie  

 

Zasadnutie OZ  otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných 

a vyzval ich, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého poslanca Ľubomíra Baloga, ktorý 

zomrel 26.11.2016. Po skončení aktu všetkým oznámil, že novým poslancom sa stal p. Peter 

Horvát, ktorý už zložil sľub poslanca OZ.  

Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci OZ. Jeden poslanec sa ospravedlnil. 

Previedol kontrolu uznesení zasadnutia OZ zo dňa 28.9.2016 s konštatovaním, že všetky body 

boli splnené. 

Oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ, ktorý bol doplnený o bod č. 6 a 9. Vyzval 

prítomných, aby sa vyjadrili k doplneniu programu. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne  

pripomienky, ani návrhy, starosta obce dal hlasovať o programe OZ.  

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, Marián 

                                                  Balog, Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

  neprítomný:     1 poslanec - Tomáš Koreň 
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Starosta obce skonštatoval, že  program OZ bol šiestimi poslancami schválený  v tomto znení. 

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
4. Návrh rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 

5. Návrh VZN o komunálnych odpadoch 

6. Schválenie dokumentácie CO pre obec Šamudovce  

7. Správa hlavnej kontrolórky 

8. Návrh na odmeny poslancom OZ 

9. Zmena  člena komisie na ochranu verejného záujmu 
10. Diskusia 

11. Záver 

 

 

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Mgr. Alenu Hamzovú 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. Marián Balog, p. Vladimír Paulov a p. Maroš Lebeda. 

Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej 

a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu. 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, Marián 

                                                  Balog, Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

                        neprítomný:     1 poslanec - Tomáš Koreň 

                 

Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude  pracovať v zložení: 

p. Marián Balog, p. Vladimír Paulov a p. Maroš Lebeda. 

 

 

K bodu č. 4 – Návrh rozpočtu obce na roky 2017, 2018, 2019 
 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ  Návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2017 

a viacročný rozpočet obce na roky 2018,2019.  Hlavná kontrolórka  obce prečítala Stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce , v ktorom odporučila poslancom OZ schváliť návrh rozpočtu obce 

Šamudovce na rok 2017 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce Šamudovce na roky 
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2018,2019. Starosta vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky a pripomienky. Keďže 

nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, starosta obce dal 

hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2017 a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrh na uznesenie č. 23/2016. 

 

Návrh na uznesenie č. 23/2016 

 

 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) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje 

Rozpočet obce na rok 2017 

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) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Berie na vedomie 

Rozpočet obce na rok 2018, 2019 

 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, Marián 

                                                  Balog, Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0 

                        neprítomný:      1 poslanec - Tomáš Koreň  

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 23/2016 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN o komunálnych odpadoch 

 

Starosta obce predložil  návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady so zmenami v § 11, kde bol doplnený bod 6 a 7 na odpustenie 

poplatku osobám s TP v obci, o ktorých je vedomosť, že sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí 

a teda neprodukujú komunálny odpad v obci a osobám s TP na adrese Obec Šamudovce, ktorí 

sa v obci nezdržiavajú a neprodukujú komunálny odpad v obci. 

Vyzval poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili.  

Poslanec p.Paulov navrhol riešiť danú problematiku s Okresnou prokuratúrou a príslušným 

Ministerstvom, ktorých treba písomne osloviť, aby bol takýto stav riešený právnou normou 

a zároveň uviedol, že zavedením úľavy sa situácia nevyrieši, ale skomplikuje, nakoľko ju 

môžu zneužívať viacerí občania.  

Poslankyne p. Ferková a Mgr. Hamzová súhlasili s návrhom s tým, že počas roka 2017 sa 

zistí, či sa daná situácia nezneužíva a ak áno, je možné opätovne koncom roka 2017 ju 

prehodnotiť a prijať nové VZN. 
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Uvedené obavy vyjadril aj poslanec p. Lebeda, a zároveň sa informoval, akým spôsobom sa 

bude dokladovať, že sa osoby v obci nezdržiavajú.  

Starosta obce navrhol dokladovať skutočnosť, že sa občania v obci nezdržiavajú čestným 

prehlásením susedov, príbuzných, prípadne osôb, ktoré požiadali o zrušenie predchádzajúceho 

TP. 

Iné návrhy zo strany poslancov OZ podané neboli, preto starosta dal hlasovať o návrhu VZN 

č. 1/2017 s navrhovaným doplnením  § 11 v bode č. 6 a 7 a vyzval návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh na uznesenie č. 24/2016. 

 

Návrh na Uznesenie č. 24/2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v zmysle § 4, ods.3, písm c), §6 a §11 ods. 4 písm. d),e) a g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 83 a súvisiacich 

ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení n.p. a doplnkov 

 

Schvaľuje 

 

VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce 

Šamudovce s uvedenými navrhovanými zmenami v § 11, bod. 6 a 7. 

 

Hlasovanie: za: 4 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát,  

                                               Marián Balog,    

                    proti :                 0 

                    zdržal sa:           2 poslanci  - Maroš Lebeda Vladimír Paulov,   

                    neprítomný:      1 poslanec - Tomáš Koreň  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 24/2016 bolo  štyrmi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 

K bodu č. 6. – Schválenie dokumentácie CO pre obec Šamudovce  

 

Starosta obce informoval prítomných o vypracovaní novej dokumentácie CO pre obec 

Šamudovce v zložení dokumentov: Povodňový plán obce, Plán ukrytia a ochrany 

obyvateľstva obce, Dokumentácia krízového štábu, Operačný plán Núdzového zásobovania 

pitnou vodou v období Krízovej situácie, Nebezpečné látky, ktoré môžu byť zdrojom 

ohrozenia, Denník záznamov, Kniha záznamov, Postup obce pri zabezpečovaní doručovania 

Povolávacích rozkazov, Prehľad počtu obyvateľov. 

Starosta vyzval poslancov, aby sa k dokumentácií vyjadrili. Nikto z prítomných nemal žiadne 

pripomienky, ani dotazy, preto starosta dal hlasovať o schválení dokumentácie  CO obce 

a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 25/2016. 

 

Návrh na Uznesenie č. 25/2016 

 
Obecné  zastupitelstvo obce v zmysle § 4, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. ,§ 17 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášky MV 
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SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany, ktorá upravuje druh a  rozsah 
zabezpečenia  úloh  kolektívnej  ochrany  obyvateľstva  ukrytím, zákona  NR SR č. 7/2010 
Z.z.o  ochrane  pred  povodňami  a  v  zmysle  vyhlášky  MŽP  SR  č. 261 / 2010 Z.z.,  ktorou  
sa  ustanovujú  podrobnosti  o  obsahu  povodňových  plánov  a postupov  ich  schvaľovania  
a následných  ustanovení:  
 

Schvaľuje 

     

Dokumentáciu CO pre obec Šamudovce v zložení: 

- Povodňový plán obce 

- Plán ukrytia a ochrany obyvateľstva obce 

- Dokumentácia krízového štábu 

- Operačný plán Núdzového zásobovania pitnou vodou v období Krízovej situácie 

- Nebezpečné látky, ktoré môžu byť zdrojom ohrozenia 

- Denník záznamov 

- Kniha záznamov 

- Postup obce pri zabezpečovaní doručovania Povolávacích rozkazov 

- Prehľad počtu obyvateľov 

- Karta CO obce 

 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, Marián 

                                                  Balog, Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

                        neprítomný:     1 poslanec - Tomáš Koreň 

      

Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 25/2016 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 7. – Správa hlavnej kontrolórky obce. 

 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Pavlovú, aby prečítala  Správu 

z vykonanej kontroly. 

Hlavná kontrolórka prečítala správu z kontroly za obdobie apríl 2016 – október 2016. Starosta 

vyzval poslancov, aby predniesli svoje pripomienky prípadne dotazy. Keďže nikto 

z prítomných nemal žiadne dotazy, starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh 

na uznesenie č. 26/2016.           
 

Návrh na Uznesenie č. 26/2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  a § 18f, zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

Berie na vedomie 

 

Správu hlavnej kontrolórky obce za obdobie apríl 2016 – október 2016. 
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K bodu č. 8. – Návrh odmien poslancov OZ 

 
Starosta obce navrhol pre poslancov OZ ročnú odmenu vo výške 100 €. Vyzval prítomných, 

aby predložili svoje návrhy. Poslanec p.Balog Marián vystúpil s tým, že odmena nemôže byť 

udelená každému poslancovi rovnako a je potrebné ju prehodnotiť, pretože sú poslanci, ako p. 

Paulov a p. Koreň, ktorí sa nezúčastňujú zasadnutí a ani akcií usporadovaných obcou a takú 

výšku odmeny si nezaslúžia. 

Starosta obce navrhol poslancom, aby predložili iný návrh.  

Poslanec p. Paulov navrhol odmenu vyplatiť podľa účasti na zasadnutí OZ a akciách.  

Starosta prečítal účasť na zasadnutí OZ a akciách v 2. polroku 2016, za ktoré poslanci ešte 

nemali vyplatené odmeny.  

Poslanec p. Paulov navrhol, aby sa pristúpilo k vyplateniu odmien 100%-tným  navýšením 

odmeny, ktorá prináleží za účasť na zastupiteľstvách a akciách obce za starostom prečítané 

obdobie. 

Iné návrhy podané neboli, preto starosta dal hlasovať o návrhu odmien poslancov OZ a vyzval 

návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č.27/2016. 

 

Návrh na Uznesenie č. 27/2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. ,  a v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ zo dňa 4.2.2015. 

 

Schvaľuje 

 

Ročnú odmenu poslancom Obecného zastupiteľstva vo výške : 100%-tného navýšenia 

odmeny za účasť na zasadnutiach OZ a akciách obce v II. polroku 2016. 

 

Hlasovanie:   za: 4 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, Marián 

                                                  Balog,  

                        proti : 0 

                        zdržal sa:          Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        neprítomný:     1 poslanec - Tomáš Koreň 

      

Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 27/2016 bolo  štyrmi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 

K bodu č. 9–  Zmena člena komisie na ochranu verejného záujmu 

 

Úmrtím poslanca OZ p. Ľubomíra Baloga, ktorý bol zároveň aj členom komisie na ochranu 

verejného záujmu ho bolo potrebné nahradiť iných poslancom. Starosta navrhol, aby ním bol 

poslanec p. Peter Horvát, ktorý dal súhlasné stanovisko. Vyzval ostatných poslancov, aby 

predložili svoje návrhy. Nikto z poslancov nemal žiadne návrhy, preto starosta dal hlasovať 

o jeho schválení za člena komisie a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie č. 28/2016. 
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Návrh na Uznesenie č. 28/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s §15 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v z.n. p. 

  

Schvaľuje 

p.Petra HORVÁTA za člena komisie na ochranu verejného záujmu v obci Šamudovce. Týmto 

sa upravuje uznesenie OZ Šamudovce číslo 11/2015 zo dňa 4.2.2015. 

 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, Marián 

                                                  Balog, Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                       proti : 0 

                       zdržal sa: 0   

                       neprítomný:       1 poslanec - Tomáš Koreň 

 

Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 28/2016 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 

K bodu č. 10–  Diskusia 

 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Poslanec p. Paulov navrhol osloviť nového vlastníka nehnuteľnosti s.č. 77 na odpredaj parcely 

za čerpacou stanicou ČS 1, aby v prípade poruchy výtlačného potrubia bolo možné potrubie 

preložiť na uvedené parcelu.  

 

Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval: 

 O postupe riešenia zmien katastrálneho územia našej obce. 

 O nutnosti vypracovania Plánu hospodárskeho rozvoja a Komunitného plánu na 

nastávajúce obdobie. 

 O riešení osvetlenia v obci. Sú doplnené nové svetlá v ktorých sú led trubice. Zároveň 

požiadal poslancov o určenie postupu pri opravách svetiel VO, či bude potrebné 

dopĺňať neónové trubice a štartére, alebo led trubice a nech sa vyjadria, ktoré typy 

svetiel sú podľa nich kvalitnejšie. Poslanec p. Lebeda uviedol, že už bude treba dopĺňať 

led trubice, hoci sú finančne drahšie, ale sú úspornejšie a majú dobrú svietivosť. 

 O zavedení osvetlenia do vnútra zastávok v obci a zaujímal sa na ohlasy od občanov 

obce. Poslanci na uvedenú informáciu reagovali kladne. Poslanec p. Marián Balog 

navrhol, aby pri zastávke s.č.61 bola prekonzultovaná možnosť zriadenia prechodu pre 

chodcov.   

 O postupe prác na objekte KC Šamudovce a záujme v čo najkratšom čase 

presťahovania Komunitného centra do zrekonštruovaných priestorov vzhľadom 
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k tomu, že v súčasnej dobe nám KC blokuje kultúrny dom. V prípade záujmu 

poslancov OZ nahliadnuť do priestorov KC im to bude kedykoľvek umožnené. 

 O žiadosti k vydaniu záväzného stanoviska k stavbe „Elektrifikácia železničnej trate 

Bánovce n/O – Humenné. Poslanci sa vyjadrili, že obec má trvať na zachovaní 

železničného prechodu smerom k obci Laškovce a v takomto prípade dať kladné 

stanovisko. 

 O novom nábore žiakov do elokovanej školy. Apeloval hlavne na poslancov p. M. 

Baloga a P. Horváta, aby urobili prieskum medzi rómami, kto má záujem o štúdium 

a spĺňa podmienky štúdia. 

 O žiadosti SZCH OV Michalovce, ako aj SZCH ZO Šamudovce o poskytnutie dotácie 

na uskutočnenie výstav zvierat a drobného vtáctva, pričom uviedol, že v súčasnej dobe 

žiadosti riešil osobne z vlastných zdrojov, nakoľko chcel podporiť chovateľov našej 

obce, ktorí sa úspešne zúčastnili uvedených výstav. Zároveň sa dotazoval, ako riešiť 

uvedenú problematiku do budúcna. Poslanci OZ po vzájomnej dohode dali návrh, že 

obec podporí sumou 100 € každoročne chovateľskú výstavu zorganizovanú SZCH ZO 

Šamudovce. O uvedenom návrhu dal starosta obce hlasovať a požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 29/2016. 

 

            Návrh na Uznesenie č. 29/2016 

 
 Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. 

 o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

           Poskytnutie príspevku v sume 100 € kažročne na chovateľskú výstavu organizovanú 

          ZO SZCH Šamudovce. 

            Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, 

                                                             Marián Balog, Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                       proti : 0 

                       zdržal sa: 0   

                       neprítomný:       1 poslanec - Tomáš Koreň 

            Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 29/2016 bolo  šiestimi poslancami  schválené 

            tak, ako bolo navrhnuté. 

 

 

            Starosta ďalej informoval : 

 

- O vytvorení nového hrobového miesta na cintoríne, kde boli uložené telesné 

pozostatky nebohého Ing. Vladimíra Ďuriša, naposledy bytom Košice, ul. Kuzmányho 

39. Zároveň uviedol, že výška nájomného za údržbu pohrebiska pri pochovávaní 

osoby, ktorá v čase úmrtia nemá trvalý pobyt v obci Šamudovce – jednorazovo 40,00 

€ v zmysle VZN č. 3/2016 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko a DS v obci 

Šamudovce bola zaplatená do pokladne OCÚ.  
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Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, 

preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 30/2016. 

 

            Návrh na Uznesenie č. 30/2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

Berie na vedomie 

            Informáciu o vytvorení nového hrobového miesta na cintoríne, kde boli uložené 

            telesné pozostatky nebohého Ing. Vladimíra Ďuriša, naposledy bytom Košice, ul.  

            Kuzmányho 39. 

Ďalej informoval: 

 

 O žiadosti Materskej školy Krásnovce o sponzorský príspevok na zakúpenie 

mikulášskych balíčkov pre deti obce Šamudovce a zároveň požiadal o návrhy osláv     

Mikuláša v budúcnosti. 

Poslanec p. Balog navrhol dať mikulášske balíčky všetkým deťom v obci. Na to 

reagoval poslanec p. Lebeda, že mikulášske balíčky nech sa dajú len v škole, s čím 

poslanec p. Balog nesúhlasil, nakoľko aj menšie deti sa potešia balíčkom a praktizuje 

sa to aj v iných obciach. 

 O plánovanej kultúrnej akcií pod názvom Vianočná akadémia, ktorá sa uskutoční dňa 

 22.12.2016 o 16,30 hod. v KD Šamudovce, zároveň pozval všetkých zúčastnených. 

Poslanec p. Lebeda sa informoval o programe a dĺžke trvania vystúpenia detí ZŠ, 

nakoľko po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov vyjadril obavu, že pri dlhom 

programe budú žiaci rušiť ďalší program.      

 O plánovanom uskutočnení stretnutia občanov obce na Silvestra 2016 pred OCÚ, 

spojeným s Novoročným prípitkom a zároveň pozval všetkých prítomných. 

 O uskutočnení novoročného stolno - tenisového turnaja, ktorý sa bude konať dňa 

7.1.2017 so začiatkom o 10,00 hod. v KD Šamudovce. 

 O zvážení možnosti vyberať za prenájom náradia od obce vopred preddavok vo výške 

základnej hodinovej sadzby.  

 Starosta obce navrhol ročnú odmenu vo výške 100 € pre nebohého poslanca Ľubomíra 

Baloga, ktorý zomrel 26.11.2016. Vyzval prítomných, aby sa k tomu vyjadrili. Nikto 

z prítomných nemal žiadne pripomienky, preto dal o návrhu hlasovať a požiadal 

návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 31/2016. 

 

Návrh na Uznesenie č. 31/2016 

      Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom 

      zriadení v z. n. p. ,  a v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ zo dňa 

      4.2.2015 

 

Schvaľuje 

 Ročnú odmenu nebohému poslancovi OZ p. Ľubomírovi  Balogovi vo výške 100 € . 
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            Hlasovanie:   za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, 

                                                             Marián Balog, Maroš Lebeda,   

                                   proti : 0 

                                   zdržal sa: 0   

                                   neprítomní:      2 poslanci - Tomáš Koreň,  Vladimír Paulov,   

            Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 31/2016 bolo  piatimi poslancami  schválené 

            tak, ako bolo navrhnuté. 

 

 Starosta obce navrhol opätovné prehodnotenie uznesenia č. 27/2016 o schválení ročnej 

odmeny pre poslancov OZ so zreteľom na skutočnosť, že nebohému poslancovi p. 

Ľubomírovi Balogovi bola navrhnutá a schválená ročná odmena vo výške 100 € aj 

napriek tomu, že sa počas roka nezúčastnil všetkých zasadnutí OZ a akcií 

usporiadaných obcou, ako aj skutočnosť, že poslanec p. Paulov sa za svoj návrh zdržal 

hlasovania. Navrhol jednotnú ročnú odmenu vo výške 100 € pre všetkých poslancov 

OZ, okrem novozvoleného poslanca p. Petra Horváta. 

 Všetci prítomní poslanci OZ s návrhom súhlasili. Starosta dal o ňom hlasovať 

 a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 32/2016. 

 

Návrh na Uznesenie č. 32/2016 

 

      Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom 

      zriadení v z. n. p. ,  a v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ zo dňa 

      4.2.2015 

 

Schvaľuje 

 

 Ročnú odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľstva vo výške 100 € . 

Neschvaľuje 

 Ročnú odmenu novozvolenému poslancovi OZ p. Petrovi Horvátovi 

           Hlasovanie:   za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, 

                                                             Marián Balog, Maroš Lebeda,   

                                   proti : 0 

                                   zdržal sa: 0   

                                   neprítomní:      2 poslanci - Tomáš Koreň,  Vladimír Paulov,   

            Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 32/2016 bolo  piatimi poslancami  schválené 

            tak, ako bolo navrhnuté a zároveň sa týmto ruší uznesenie č. 27/2016. 
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K bodu  10. -  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a spoluprácu počas celého roka 2016, 

odovzdal darčeky, všetkým zaželal krásne vianočné sviatky a úspešný štart do nového roka 

2017 a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

 

 

             

               Emil Ircha 

             starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

p. Mgr. Hamzová                              

p. Lívia Ferková                            

 

  


