
Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 62/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje:  Program zasadnutia OZ

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

      Emil IRCHA
starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 63/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

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

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie: Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva

    

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                     starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 64/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 4 -  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje určenie:
zapisovateľa .......Mgr. Ivana Pavliková..........

a

overovateľov zápisnice ......Ján Andrejko........................

......Helena Demková.................

    

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                     starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 65/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 5- Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje: zloženie návrhovej a mandátovej komisie .......Lívia Ferková....

.......Anna Berešová....

.........Roman Dziak.....

    

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 66/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 6 – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje : Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Šamudovce

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 67/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 zo dňa 07.12.2022

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.

Schvaľuje : Rozpočtové opatrenie č.4/2022 zo dňa 07.12.2022

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 68/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 8 – Rozpočet obce Šamudovce na kalendárny rok 2023

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 písm b)  zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.

Schvaľuje : Rozpočet obce Šamudovce na kalendárny rok 2023

Berie na vedomie : Stanovisko hlavnej kontrolórky obce p. Ing. Beáty Pavlovej
k predloženému rozpočtu obce Šamudovce.

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 69/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 9 – Zásady odmeňovania poslancov OZ

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 písm k)  zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje : Zásady odmeňovania poslancov OZ

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 70/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 10 – Schválenie návrhu VZN č. 1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 písm e)  zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 8 ods. 2. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

Schvaľuje : VZN č. 1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 71/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 11 -  Schválenie návrhu VZN č. 2/2023 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 písm e)  zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 8 ods. 2. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.

Schvaľuje : VZN č. 2/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 72/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 12 -  Schválenie návrhu VZN č. 3/2023 o podmienkach chovu, vodenia a držania
psov na území obce Šamudovce

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z. v znení n.p., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov

Schvaľuje : VZN č. 3/2023 o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na území obce
Šamudovce

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 73/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 13 -  Schválenie návrhu VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí/žiakov  na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ a ŠJ

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtový pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.

Schvaľuje : VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ a ŠJ

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 74/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 14 -  Delegovanie člena do Rady školy – Základná škola, Materská škola

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: Delegovanie členov do Rady školy Základnej školy Šamudovce
a Materskej školy Šamudovce

Roman Dziak
Miroslav Čepera

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 75/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 15 -  Zriadenie kultúrnej komisie pre organizovanie obecných akcií

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 15 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Zriaďuje : Kultúrnu komisie

Určuje: Náplň práce komisie a to:
 Spracúva plán kultúrnych a spoločenských podujatí
 Navrhuje hlavné obecné podujatia a zabezpečuje ich realizáciu
 Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými

osobami pri organizovaní kultúrno – spoločenských podujatí v obci

Volí:
Predsedu komisie : Helena Demková
Členov komisie : z radov obyvateľov obce Šamudovce :  Jana Dziaková

V Šamudovciach dňa 14.12.2022

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce Šamudovce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 76/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 16 -  Organizačno  – technické zabezpečenie akcie ,, Vianočná akadémia“

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 pripravovanej akcii ,,Vianočná akadémia“

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 77/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 17 -  Organizačno  – technické zabezpečenie akcie ,, Novoročný prípitok“

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 pripravovanej akcii ,,Novoročný prípitok“

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 78/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 18 -  Organizačno  – technické zabezpečenie akcie ,, Stolnotenisový turnaj“

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 pripravovanej akcii ,,Stolnotenisový turnaj“

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 79/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 19 -  Oboznámenie poslancov s právnym stanoviskom JUDr. Sotolářa ohľadom
predaja obecného majetku

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtový pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.

Neschvaľuje: Zámer odpredaja majetku obce

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 80/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 20 -  Informáci od firmy KOSIT a.s., Košice, ohľadom separovaného zberu
od01.01.2023

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtový pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.

Berie na vedomie:  Informácie od firmy KOSIT a.s., Košice ohľadom separovaného zberu od
01.01.2023

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce



Uznesenie zo zasadnutia OcÚ v Šamudovciach

UZNESENIE  č. 81/2022
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,

  dňa  14.12.2022

K bodu č. 21 -  Poskytovanie osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva na účely
MAS DUŠA

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a 

Neschvaľuje:  Poskytovanie osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva na účely
MAS DUŠA

..........................................
 

              Emil IRCHA
                                      starosta obce


