
STAROSTA OBCE ŠAMUDOVCE

P O Z V Á N K A

Starosta obce p. Emil Ircha Vás týmto pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce 

Šamudovce,  ktoré sa uskutoční  dňa  14.12.2022  t. j. v     stredu  o     16,30 hod  .     v zasadačke  OcÚ 

Šamudovce č.99.

Program:

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie
6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce
7. Rozpočtové opatrenie č. 4  zo dňa 07.12.2022
8. Rozpočet obce Šamudovce na kalendárny rok 2023
9. Zásady odmeňovania poslancov
10. Návrh VZN č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti
11. Návrh VZN č. 2/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Návrh VZN č. 3/2023 o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na území obce Šamudovce
13. Návrh  VZN  č.  4/2023  Určenie  výšky  finančných  príspevkov  od  zákonných  zástupcov

detí/žiakov za pobyt v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šamudovce

14. Delegovanie člena do Rady školy – Základná škola, Materská škola
15. Zriadenie kultúrnej komisie pre organizovanie obecných akcií
16. Organizačno- technické zabezpečenie akcie ,, Vianočná akadémia“
17. Organizačno – technické zabezpečenie akcie ,, Novoročný prípitok“
18. Organizačno – technické zabezpečenie akcie ,, Stolnotenisový turnaj“
19. Oboznámenie poslancov s právnym stanoviskom JUDr. Sotolářa ohľadom predaja obecného 

majetku ( páni Pavlová, pán Ferko )
20. Informácie od firmy KOSIT a.s. Košice ohľadom separovaného zberu od 1.1.2023
21. Poskytovanie osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva na účely MAS DUŠA
22. Rôzne

Dňa 9.12.2022 Vám na Vašu e-mailovú adresu boli zaslané materiály k prejednávaným bodom programu. 
Prosíme o ich preštudovanie, vzhľadom na množstvo a závažnosť  prejednávaných bodov, aby sa nezdržiaval čas ich
prejednávania.

Prácu si zariaďte tak, aby ste sa zasadnutia mohli nerušene  zúčastniť a zároveň žiadame 
dodržať režim OTP. 

                                                                                                                           

 Emil Ircha v.r.                                            
starosta obce


