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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

20.06.2022 
__________________________________________________________________________ 

 

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 pondelok 20.06.2022 o 12:00 hod. 

v zasadačke OcÚ, Šamudovce 99. 

 

Prítomní :           Starosta obce : Emil Ircha 

  Poslanci obecného zastupiteľstva : Maroš Lebeda, Anna Berešová,      

  Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, , Ján Andrejko,  

   

Neprítomní:   Lívia Ferková,  Tomáš Koreň 

   

Ďalší prítomní :  Mgr. Ivana Pavliková, administratívna  pracovníčka obce 

   

 

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

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 20.06.2022 o 12,00 hodine otvoril 

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

na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ, t.j. takže OZ je spôsobilé rokovať a je uznášania 

schopné. Neprítomní poslanci sa ospravedlnili z neúčasti na OZ.  

 

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 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie 
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5. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy plynárenského zariadenia so 

spoločnosťou SPP distribúcia 

6. Rôzne 

 

 

K prezentovanému programu zo strany poslancov nepadli  žiadne pripomienky, 

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

návrhu na uznesenie č. 26/2022 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 26/2022                                                                                                                                               

 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 :  5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

                    Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko 

      

                                                      

                       proti : 0 

                       zdržal sa : 0 

                       neprítomní :  2 poslanci -  Lívia Ferková, Tomáš Koreň 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 26/2022 bolo piatimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta za zapisovateľku zápisnice určil p. Mgr. Ivanu Pavlikovú a za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Ing. Miroslavu Dzetkuličovú a p. Annu Berešovú. Požiadal 

o prečítanie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 27/2022 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

Zapisovateľa zápisnice:    Mgr. Ivana Pavliková 

 

a 

Overovateľov zápisnice:       Ing. Miroslava Dzetkuličová 
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       Anna Berešová 

        

        

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie :   za : 5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko  

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

neprítomní : 2 poslanci -  Lívia Ferková, Tomáš Koreň 

         

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 27/2022 bolo piatimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté.  

 

K bodu č. 4 – Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby návrhová a mandátová komisia 

pracovala v zložení: p. Helena Demková, p. Maroš Lebeda, p. Ján Andrejko. Nakoľko neboli 

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

a návrhovej komisii hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 28/2022 

 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:   Helena Demková  

                           Maroš Lebeda 

                  Ján Andrejko 

                         

  

Hlasovanie :   za : 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko 

  

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

neprítomní : 2 poslanci -  Lívia Ferková, Tomáš Koreň 
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 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 28/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté.  

 

K bodu č. 5 – Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy plynárenského 

zariadenia so spoločnosťou SPP distribúcia 

 

 

Starosta poslancov informoval, že v obci bola dobudovaná vetva plynovodu v rámci 

projektu Technickej vybavenosti. Stavba bola ukončená a skolaudovaná a obec Šamudovce ju 

potrebuje v zmysle zmluvy odovzdať k užívaniu SPP distribúcia. Podotkol, že SPP distribúcia 

stavbu nemôže odkúpiť, iba prenajať. Informoval poslancov, že je potrebné schválenie 

uzatvorenia nájomnej zmluvy plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP distribúcia. 

Vzhľadom na to, že zo strany poslancov nepadli žiadne otázky, starosta dal o návrhu 

hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie č. 29/2022  

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 nájomnej zmluvy plynárenského zariadenia so spoločnosťou SPP 

distribúcia 

 

 

Hlasovanie :   za : 5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko 

            

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 2 poslanci- Lívia Ferková, Tomáš Koreň 

 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 29/2022 bolo piatimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté.  

 

K bodu č. 6– Rôzne 

 

 Poslankyňa Demková informovala prítomných, že už rozposlala pozvánky na akciu ,, 

Stretnutie rodákov“. Zároveň podotkla, že presný počet zúčastnených ešte nevie, 

keďže ešte každý neodsúhlasil svoju účasť. Informovala sa u starostu, ako to bude 

s pohostením, kto sa bude na príprave podieľať. Starosta ju ubezpečil, že tak ako 

pominulé roky zabezpečí rozdelenie úloh medzi pracovníčky KC, OcÚ a aj poslancov.  
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 Starosta predložil prítomným poslancom Rozpočtové opatrenie č.2/2022 zo dňa 

20.6.2022, v ktorom sa upravujú príjmové a výdavkové položky. Príjem  NFP 

a zároveň výdaj na výstavbu chodníka  TVRO na, ktorý obec dostala NFP o ktorom už 

obecné zastupiteľstvo bolo informované na predchádzajúcich zasadnutiach, stavba je 

financovaná na základe Žiadosti o platbu, príjem a zároveň výdaj z programu „Plánu 

obnovy a odolnosti“ pre ZŠ  a presuny medzi položkami v rámci rozpočtu obce. 

 

Návrh na uznesenie  č. 30/2022 

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.2/2022 zo dňa 20.6.2022 

 

            Hlasovanie :   5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

               Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko 

                            

proti : 0  

zdržal sa : 0 

neprítomní : 2 poslanci- Lívia Ferková, Tomáš Koreň 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 30/2022 bolo piatimi poslancami 

schválené tak, ako bolo navrhnuté. 

 

 

 

Nakoľko poslani nemali žiadne iné témy na prerokovanie, starosta prítomným poďakoval za 

účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana Pavliková 

 

  Emil Ircha 

          starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  Ing. Miroslava Dzetkuličová 

  Anna Berešová 

        


