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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

08.12.2021 
__________________________________________________________________________ 

 

Starosta obce Šamudovce v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Šamudovciach, ktoré sa uskutočnilo v stredu 08.12.2021 o 16,30 hod. 

v zasadačke OcÚ, Šamudovce 99. 

 

Prítomní :           Starosta obce : Emil Ircha 

  Poslanci obecného zastupiteľstva : Maroš Lebeda, Anna Berešová,      

  Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján       

  Andrejko, Tomáš Koreň 

   

 

Neprítomní:   0 

   

Ďalší prítomní :  Mgr. Ivana Pavliková, administratívna  pracovníčka obce 

        Ing. Beáta Pavlova – kontrolórka obce        

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 08.12.2021 o 16,30 hodine otvoril 

a viedol starosta obce p. Emil Ircha, ktorý všetkých srdečne privítal. Starosta skonštatoval, že 

na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ, t.j. takže OZ je spôsobilé rokovať a je 

uznášania schopné.  

 

K bodu č. 2 - Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Starosta prítomných poslancov oboznámil s pripraveným programom zasadnutia OZ, 

ktoré obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 
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2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej 

komisie 

5. Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu rozpočtu 

6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021zo dňa 07.12.2021 

7. Riešenie odvozu komunálneho odpadu, VKK, ponuka firmy Kosit Košice 

8. Návrh odmien poslancov OZ 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K prezentovanému programu zo strany poslancov nepadli  žiadne pripomienky, 

námietky ani doplňujúce návrhy, preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie č. 35/2021 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 35/2021                                                                                                                                               

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje :  Program zasadnutia OZ . 

 

Hlasovanie : za :  7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

                    Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

         Tomáš Koreň 

                              

                              

                       proti : 0 

                       zdržal sa : 0 

                       neprítomní :  0 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 35/2021 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa 

konalo dňa 21.09.2021. Konštatoval, že prevažná časť uznesení bola splnená. Oboznámil 

poslancov, že napriek pandemickej situácii sa podarilo zorganizovať akcie Úcta s starším 

a Mikuláš. Akcie oproti minulým rokom neboli organizované hromadne, ale darčeky pre 

seniorov aj balíčky na Mikuláša boli dovezené priamo každému domov za dodržania všetkých 

pandemických opatrení. Ďalej starosta poslancov informoval o stave projektu SO 05 – 
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distribučná sieť plynu. Podotkol že je vybudovane plynová prípojka a ďalšie práce budú 

realizované podľa stanoveného harmonogramu prác. Na predošlom zastupiteľstve sa 

prejedávalo schválenie výsadby arboréta v obci. Starosta podotkol že arborétum je za pomoci 

ochotných členov obecného zastupiteľstva a ďalších dobrovoľníkov už z časti vysadené a do 

budúcnosti sa bude vo výsadbe pokračovať. Nakoľko v obci máme aj pozemky, ktoré 

majitelia pravidelne nečistili, boli týmto občanom rozposlané výzvy na vyčistenie pozemkov. 

Starosta uviedol, že registruje, že majitelia na základe tejto výzvy už z čistením pozemkov 

začali a v rámci možností  pokračujú v ich údržbe. Komplikovanejšie je plnenie uznesenia 

č.21/2021, ktoré sa týkalo uzatvorenia obecných účelových komunikácií osadením rampy, 

prípadne iným vhodným zariadením. Poznamenal, že ešte nie je urobená rampa, ktorá by mala 

tieto účelové komunikácie uzatvoriť, nakoľko p. Koreň, ktorý by mal túto rampu zhotoviť mal 

kúpeľnú liečbu. Poznamenal, že v čo najkratšej dobe sa bude na splnení tohto uznesenia 

pracovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 36/2021 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie : Informácie o plnení uznesení zo zasadnutia OZ, zo dňa 21.09.2021 
 

K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

a mandátovej komisie 

 

 Starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby návrhová a mandátová komisia 

pracovala v zložení: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Ing. Miroslava Dzetkuličová. Nakoľko 

neboli predložené iné návrhy, starosta dal v zmysle podaného návrhu o zložení mandátovej 

a návrhovej komisii hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 37/2021 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje : Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení:  Lívia Ferková 

                Maroš Lebeda 

         Ing. Miroslava Dzetkuličová 

          

   

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

           Tomáš Koreň 

                              

  proti : 0  
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  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 0 

 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 37/2021 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté.  

Za zapisovateľku zápisnice určil p. Mgr. Ivanu Pavlíkovú, za overovateľov zápisnice 

určil poslancov  Jána Andrejka a Tomáša Koreňa. 

 

K bodu č. 5 – Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce k navrhovanému rozpočtu 

 

  

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2022 

a taktiež viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024. Požiadal hlavnú kontrolórku obce 

o prečítanie Stanoviska k navrhovanému rozpočtu obce. Kontrolórka obce skonštatovala, že 

rozpočet bol vypracovaný v súlade s platnými zákonmi a zohľadňovala sa skutková podstata 

za roky 2019, 2020, 2021. Taktiež poznamenala, že rozpočet bol zverejnený 15 dní pred jeho 

schválením. Hlavná kontrolórka prečítala svoje stanovisko k pripravenému rozpočtu 

a odporúčala poslancom OZ aby návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2022 schválili 

a zároveň odporúčala zobrať na vedomie návrhy rozpočtu obce na roky 2023, 2024. 

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 2022. 

 

Návrh na uznesenie č. 38/2021  

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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 : Rozpočet na rok 2022 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

           Tomáš Koreň 

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 0 

 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 38/2021 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté.  
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Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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.  

 

Berie na vedomie: Viacročný rozpočet a stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

 

K bodu č. 6  -  Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 zo dňa 07.12.2021 

 

Starosta dal poslancom na preštudovanie rozpočtové opatrenie č. 4/2021 zo dňa 

07.12.202. Podotkol, že sa jedná iba obežné presuny v rámci jednotlivých položiek. Dal 

poslancom priestor na vyjadrenia, prípadne otázky. Nikto zo zúčastnených nemal námietky 

preto dal starosta hlasovať o schválení daného uznesenia. 

 

Návrh na Uznesenie č.39/2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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. 4/2021 zo dňa 07.12.2021 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko, 

          Tomáš Koreň         

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 39/2021 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté.  

 

   

K bodu č. 7 – Riešenie odvozu komunálneho odpadu, VKK a riešenie ponuky firmy 

Kosit, Košice 

  

 Starosta k danému bodu uviedol, že je to bod, ktorý sa riešil aj na predošlom 

zastupiteľstve. Starosta poslancom uviedol, že na poplatkoch za TKO sa doposiaľ vyzbieralo 

3 136.- € eur a obec zaplatila cca 7 000.- € za odpad, no podotkol, že ešte nie je vyvezený 

VKK. Uviedol, že obec musí danú situáciu riešiť. Informoval poslancov, že ho oslovil 

zástupca firmy Kosit Košice s ponukou, ktorá má podstatne lepšie ceny za vývoz jednotlivých 

zberných nádob ale aj VKK. Poznamenal, že táto spoločnosť má aj vlastnú skládku, teda by 

sa odbúral problém s vývozom VKK, ktorý momentálne s TaZS máme a ponúkajú aj 

čipovanie zberných nádob. Poznamenal, že má aj orientačné ceny spoločnosti Fúra a tie sú tak 

isto oveľa lepšie ako to, čo momentálne platíme. Poslanci Ferková a Koreň poznamenali, že 

obe spoločnosti majú oveľa výhodnejšie ceny. Poslankyňa Ferková sa dotazovala, či by 
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spoločnosť Kosit zobrala aj vrecia v prípade, že niekto má príležitostne viac odpadu 

a nezmestí sa mu do nádoby. Starosta poznamenal, že v tomto by nebol problém. Poslanec 

Koreň poznamenal, že riešenie vidí aj v navýšení poplatkov za TKO. Poslankyňa 

Dzetkuličová na to uviedla, že pokiaľ by obec prešla do inej spoločnosti navrhuje počkať rok, 

ako by sa daná situácia vyvíjala a až po prehodnotení by uvažovala nad zvýšením poplatku za 

TKO.  Poslankyňa Ferková uviedla, či by vedeli vážiť každú jednu zbernú nádobu. Starosta 

uviedol, že sa nádoby dajú vážiť a potom by sa vedel upraviť poplatok pre tých, ktorí majú 

vyššie hmotnosti. Poznamenal, že ak by sa podpísala zmluva s firmou Kosit Košice čip do 

nádob by bol zadarmo. Ďalej uviedol, že Fúra má žetónový systém, ktorý majú aj 

v Krasnovciach. Poslanec Koreň sa opýtal, na koľko sa musí podpísať zmluva s firmou Kosit, 

na čo mu starosta odpovedal, že odkiaľ by sme chceli čipový systém zadarmo, museli by sme 

sa zaviazať na 5 rokov, pokiaľ čipový systém nechceme môžeme aj na jeden rok. Poslanci sa 

zhodli, že v našej obci by tento systém nemal veľmi opodstatnenie. Poslanec Lebeda sa 

dotazoval, či nebude problém, že prevažne všetky okolité obce majú iné zberové spoločnosti, 

či by nám nezmenili podmienky, na čo starosta uviedol, že do budúcnosti toto nevie 

garantovať. Poslankyňa Berešová navrhla, aby sme do Kositu prešli až v novom roku, na čo 

starosta podotkol, že potom by nám TaZS nemuseli doložiť všetky potrebné podklady, ktoré 

potrebujeme na výpočet miery separácie. Poslanec Koreň podotkol, že by bolo vhodné od 

obcí, kde majú podpísanú zmluvu s Kositom zistiť spokojnosť, na čo starosta poznamenal, že 

v tom nevidí problém. Po ukončení diskusie starosta požiadal poslancov o zaujatie stanoviska 

a o prečítanie návrhu na uznesenie.  

 

 

Návrh na uznesenie  č. 40/2021 
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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 : Uzatvorenie zmluvy na vývoz komunálneho odpadu v obci, na jeden kalendárny 

rok 2020 s firmou Kosit, Košice 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko, 

          Tomáš Koreň 

                            

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 40/2021 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 
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Ukladá: Starostovi obce podanie výpovede zmluvy o odvoze a zneškodňovaní komunálneho 

odpadu s Technickými a záhradníckymi službami mesta Michalovce k 31.12.2021 

 

 

K bodu č. 8 – Návrh odmien pre poslancov OZ 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za ich celoročnú prácu, ktorú aj zohľadňujúc 

pandemickú situáciu vykonávali svedomito. Navrhol teda, aby každý poslanec dostal ročnú 

odmenu. Požiadal poslancov, aby navrhli výšku odmeny. Poslanci sa zhodli, nech výška 

odmeny ostane rovnaká ako minulý rok t.j. 300 € . Nakoľko všetci prítomní s navrhovanou 

výškou odmeny súhlasili, starosta  požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na 

uznesenie č. 41/2021. 

 

 

Návrh na uznesenie  č. 41/2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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 : Odmeny pre poslancov OZ vo výške 300 € na poslanca 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 41/2021 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 8 –  Prejednanie zvýšenia funkčného platu starostu obce 

 

Poslanci navrhli, aby aj starostovi obce p. Irchovi bola za jeho prácu priznaná odmena. 

Starosta uviedol, že on nemôže mať priznanú odmenu, nakoľko zákon to neumožňuje. 

Poslanci preto navrhli jednorazové navýšenie platu vo výške 60% s účinnosťou od 01.12.2021 

do 31.12.2021. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 42/2021. 
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Návrh na uznesenie  č. 42/2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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 : Jednorazové navýšenie funkčného platu pre starostu obce vo výške 60% 

s účinnosťou od 01.12.2021 do 31.12.2021. 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 42/2021 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

 
K bodu č. 9 – Rôzne – Informácie o projekte : ,, Technická vybavenosť k rómskym 

obydliam obce Šamudovce 

 

Starosta informoval poslancov o stave projektu: ,,Technická vybavenosť k rómskym 

obydliam Šamudovce“. Uviedol, že bol navozený potrebný materiál, dokončuje sa stavba SO 

05- distribučná sieť plynu. Pokračovať sa bude s výstavbou chodníkov. Zatrubňuje sa úsek od 

domu p. Koreňa po dom p. Bereša vo vzdialenosti cca 260 metrov. Budú sa montovať výpuste 

pre vody. Starosta uviedol, že pri výstavbe chodníkov sú niektoré miesta trochu náročnejšie. 

Pri dome s.č. 77 je plot dosť naúzko, na čo poslankyňa Dzetkuličová poznamenala, že možno 

je už aj na obecnom pozemku. Ďalej poznamenala, že v tomto úseku je aj zlý spád, voda 

neodteká a následne keď je viacej vody iba tam kysne. Starosta poznamenal, že tento problém 

by mal byť pri výstavbe vyriešený. Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie 

k prezentovanému bodu.  

 

Návrh na uznesenie  č. 43/2021 

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Berie na vedomie: Informácie o stave projektu : ,, Technická vybavenosť k rómskym 

obydliam obce Šamudovce“ 
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K bodu č. 9 – R ô z n e – Informácie o pandemickej situácii v obci  

Starosta poslancov oboznámil, že v obci sa nám striedajú prípady pozitívnych, no 

oproti minulej vlne v tejto už nemáme dostatočný prehľad, nakoľko už ani pracovníci RUVZ 

obec nekontaktujú v takej miere ako predtým. Poslankyňa Demková sa opýtala aký je počet 

pozitívnych prípadov, na čo jej starosta odpovedal, že presný počet nevieme. Starosta 

požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie k prezentovanému bodu.  

 

Návrh na uznesenie  č. 44/2021 

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Berie na vedomie: Informácie o aktuálnej pandemickej situácii v obci Šamudovce 

v súvislosti s ochorením Covid – 19. 

 

K bodu č. 9 – R ô z n e – Zriadenie Materskej školy pre povinné, predprimárne 

vzdelávanie v obci Šamudovce 

 

 Starosta poslancov informoval, že na samosprávy je čoraz väčší tlak na zriadenie 

Materskej školy.  Uviedol, že momentálne je povinné predprimárne vzdelávanie od veku 5 

rokov, no možno sa veková hranica posunie a v obci máme vysoký počet detí, ktorých sa to 

bude týkať. Podotkol, že momentálne našou spádovou Materskou školou je MŠ v obci 

Sliepkovce. Uviedol, že pokiaľ sa rozhodneme pre zriadenie škôlky je už potrebné riešiť 

všetky žiadosti, aby bola zaradená do siete škôl. Predbežný projekt na škôlku nám 

vypracovala p.Gorasová, ktorá upravila priestory budovy KC s tým, že časť je vyhradená na 

fungovanie pracovníkov KC. Ďalej poslancov starosta informoval, že s pani Gorasovou 

projekt prekonzultovali aj s pracovníčkou RUVZ, ktorá vytkla priestorové nedostatky v 

projekte, ktoré by sme vedeli zrealizovať. Jedná sa o sadrokartónové stany, drezy do kuchyne, 

a iné menej nákladné položky. Poslanec Lebeda sa dotazoval, aký je minimálny počet 

personálu, na čo mu starosta uviedol že minimum sú to 3 osoby, no záleží to od toho či bude 

prevádzka celodenná, alebo poldenná. Poslankyňa Dzetkuličová navrhla, aby obec 

vypracovala projekt na dobudovanie poschodia aby škôlka mala samostatné poschodie 

a komunitné centrum tiež, na čo ju starosta upozornil, že dotácia sa odvíja od počtu detí, čo by 

bola zanedbateľná čiastka. Poslankyňa Berešová poznamenala, že nech sa zriadi škôlka pre 

deti, ktoré musia plniť predprimárne vzdelávanie a časom sa uvidí, ako bude obec postupovať 

pri mladších deťoch. Starosta preto požiadal poslancov o prečítanie návrhu na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie  č. 45/2021 

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

Schvaľuje: Zriadenie materskej školy v obci pre povinné, predprimárne vzdelávanie 
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K bodu č. 9 – R ô z n e –Odpredaj prebytočného majetku obce – traktorová kosačka 

 

Starosta poslancov informoval, že pred 8 rokmi obec kúpila bubnovú kosačku, ktorá 

bola použitá iba minimálne a jej nadobúdacia cena bola 1114 € no obec by ju chcela 

odpredať. Poslanec Lebeda sa opýtal, či ju už obec neplánuje používať. Starosta mu uviedol, 

že obec používa mulčovač, ktorým sa kosia všetky veľké plochy v obci a určite už v obci 

nebude potrebná. Požiadal poslancov o návrhy akú cenu v prípade odpredaja stanoviť. 

Poslanec Koreň navrhol prezrieť internetové stránky a cenu podľa toho upraviť, alebo 

v prípade záujmu o kúpu vybrať tú najvyššiu ponuku.  Starosta požiadal o prečítanie návrhu 

na uznesenie k prezentovanému bodu.  

 

Návrh na uznesenie  č. 46/2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) 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: Odpredaj prebytočného majetku obce – traktorová kosačka 

  

 

 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana Pavliková 

 

  Emil Ircha 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ján Andrejko  

Tomáš Koreň 

 

 

 

  


