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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce,  

konaného dňa 9.12.2015 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Emil Ircha, starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Balog,  Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                           Maroš Lebeda, Marián Balog, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov  

Neprítomní :    ----- 

Ďalší prítomní: Ing. Beáta Pavlová  kontrolórka obce, Mária Keltiková  adm. pracovníčka ,  

                           Jana Lebedová ekonómka obce               

                           Podľa priloženej prezenčnej listiny 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Návrh Rozpočtu obce Šamudovce na rok 2016, 2017, 2018 

5. VZN č.1/2016 o miestnej dani z nehnuteľností obce Šamudovce  

6. VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady obce Šamudovce 

7. VZN č.3/2016 o Prevádzkovom poriadku pre pohrebisko a dom smútku  obce 

Šamudovce 

8. Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

9. Sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané Obecným úradom 

v Šamudovciach 

10. Rôzne - diskusia 

11. Záver 

12. Občerstvenie 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie  

 

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

poslancov OZ. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ ,  

a zasadnutie je uznášania schopné. Prečítal program zasadnutia OZ. Vyzval prítomných k 

doplneniu návrhu  programu. Nikto z prítomných nemal žiadne  pripomienky ani návrhy, 

preto dal hlasovať o programe OZ.  

Hlasovanie:  za: 7 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda,  Mgr.Alena Hamzová,                                                       

                                                 Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov 

                         proti : 0 

                        zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že  program OZ bol schválený,  v tomto znení: 
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PROGRAM: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Návrh Rozpočtu obce Šamudovce na rok 2016, 2017, 2018 

5. VZN č.1/2016 o miestnej dani z nehnuteľností obce Šamudovce  

6. VZN č.2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady obce Šamudovce 

7. VZN č.3/2016 o Prevádzkovom poriadku pre pohrebisko a dom smútku  obce 

Šamudovce 

8. Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

9. Sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané Obecným úradom 

v Šamudovciach 

10. Rôzne - diskusia 

11. Záver 

12. Občerstvenie 

13.  
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov 

zápisnice poslancov p. Maroš Lebeda, p. Lívia Ferková 

 

K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

 Starosta obce navrhol, aby  mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení: 

p. Mgr. Alena Hamzová, p. Tomáš Koreň, Ľubomír Balog. 

 

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

a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu. 

Hlasovanie:  za:  7 poslancov :  Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                 Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš  Koreň, Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                       zdržal sa:  0  poslancov  

                                 

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

p. Mgr. Alena Hamzová, p. Tomáš Koreň, Ľubomír Balog. 

 

K bodu č. 4 - Návrh Rozpočtu obce Šamudovce na rok 2016, 2017, 2018 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  Návrh rozpočtu obce Šamudovce 

na rok 2016 a viacročný rozpočet obce na roky 2017,2018.  Hlavná kontrolórka  obce 

prečítala Stanovisko k návrhu rozpočtu obce  v ktorom odporučila poslancom OZ schváliť 

návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2016 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce 

Šamudovce na roky 2017,2018. Starosta vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky 

a pripomienky. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy 

starosta obce dal hlasovať o schválení rozpočtu obce 2016 a vyzval návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh na uznesenie č. 46/2015. 
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Návrh na uznesenie č.46/2015 

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 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.  

berie na vedomie 

Rozpočet obce na rok 2017,2018 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                  Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň,Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  0  poslancov                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 46/2015 bolo siedmimi  hlasmi  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č.  5 - VZN č.1/2016 o  miestnej dani z nehnuteľností obce Šamudovce 

 

Starosta obce pristúpil k prerokovaniu VZN č.1/2016 (tvorí prílohu zápisnice) 

o miestnej dani z nehnuteľností obce Šamudovce. Konštatoval, že k návrhu VZN neboli  

v zákonom stanovenej  lehote vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy. 

Oboznámil prítomných s navrhovanými zmenami , ktoré sa týkajú splatnosti dane 

z nehnuteľností. Daň ktorej výška prevyšuje 500,00 € bude splatná v dvoch rovnakých 

splátkach.  Druhá navrhnutá zmena  vo VZN  sa týka zvýšenia sadzby dane z ornej pôdy 

z pôvodných 50% na 75%. Vyzval poslancov, aby sa k návrhom vyjadrili. Poslanci s prvým 

návrhom súhlasili a k druhému návrhu mali niektorí poslanci pripomienky. Pán Lebeda Maroš 

navrhol, aby sa sadzba nezvyšovala, k tomuto návrhu sa priklonil aj pán Paulov Vladimír. Pán 

Balog Marián navrhol zvýšenie na 60%. Poslanci po krátkej rozprave sa rozhodli  daň za ornú 

pôdu nezvyšovať a ponechať pôvodnú sadzbu vo výške 50%. Pán Paulov navrhol zvýšiť 

sadzbu dane za podnikateľské objekty.  Po rozprave poslanci  s týmto  návrhom nesúhlasili. 

Keďže nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy starosta 

vyzval poslancov, aby  pristúpili k hlasovaniu. Starosta obce požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu uznesenia č. 47/2015. 

 

 Návrh na Uznesenie č. 47/2015 

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

zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje  

VZN č.1/2016 o  miestnej dane z nehnuteľností obce Šamudovce, s navrhnutou zmenou v  čl. 

6 - splatnosť dane z nehnuteľností. 

Hlasovanie:  za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                  Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň, 
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                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  1  poslanec: Vladimír Paulov 

                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 47/2015 bolo  šiestimi hlasmi  schválené tak, ako bolo 

navrhnuté. 

 

K bodu č.  6 - VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady obce Šamudovce 

Starosta obce pristúpil k prerokovaniu VZN č.2/2016 (tvorí prílohu zápisnice)  o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Šamudovce.  

Konštatoval, že k návrhu VZN neboli  v zákonom stanovenej  lehote vznesené žiadne 

pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy . Oboznámil poslancov s navrhnutými zmenami, ktoré 

sa týkajú zvýšenia miestneho poplatku za TKO z pôvodných 0,010 € na osobu a deň na  

navrhnutú výšku 0,020 €, vyzval prítomných poslancov, aby  predložili svoje pozmeňujúce 

návrhy a pripomienky.  Pán poslanec  Lebeda Maroš navrhol zvýšiť  poplatok  TKO ale nie až 

v takom rozsahu, skôr sa priklonil k postupnému ročnému zvyšovaniu.  Poslanci súhlasili, 

a po rozprave sa dohodli na výške ročného poplatku za TKO 0,017 € na deň a osobu. Starosta 

ďalej informoval, že väčšie zmeny v návrhu VZN sa týkajú drobného stavebného odpadu, 

ktorý sa vyprodukuje v obci. Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch musí byť vo VZN 

uvedené nakladanie , zber , preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie drobných 

stavebných odpadov, ako aj určená sadzba poplatku za drobný stavebný odpad. Výška podľa 

zákona je určená od 0,015 – 0,078 € za kilogram DSO. Starosta požiadal poslancov, aby sa 

vyjadrili k sadzbe poplatku za DSO. Pán Koreň navrhol najnižšiu  sadzbu za kilogram 0,015 

€, ostatní poslanci s návrhom súhlasili. Navrhnuté zmeny boli zapracované do VZN. Pán 

poslanec Paulov Vladimír navrhol úľavu na poplatku za TKO pre samostatne žijúce osoby 

nad 75 rokov. Poslanci reagovali na tento návrh konštatovaním, že úľava na takú nízku 

sadzbu poplatku za TKO nie je opodstatnená. Starosta obce požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu uznesenia č. 48/2015. 

 

Návrh na Uznesenie č.48/2015 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce 

Šamudovce s uvedenými navrhovanými zmenami 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                  Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň 

                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  1  poslanec: Vladimír Paulov                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 48/2015 bolo  šiestimi hlasmi  schválené tak, ako bolo 

navrhnuté. 
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K bodu č.  7 - VZN č.3/2016 o Prevádzkovom poriadku pre pohrebisko a dom smútku  

obce Šamudovce 

 

Starosta obce pristúpil k prerokovaniu  VZN č. 3/2016 o Prevádzkovom poriadku pre 

pohrebisko a dom smútku obce Šamudovce (tvorí prílohu zápisnice). Konštatoval, že 

k návrhu VZN neboli  v zákonom stanovenej  lehote vznesené žiadne pripomienky, ani 

pozmeňujúce návrhy. Oboznámil prítomných so znením VZN, poukázal hlavne na zmeny 

v poplatkoch,  keďže doteraz obec mala schválený cintorínsky poplatok na domácnosť. Toto 

VZN pojednáva okrem iného aj o výške nájomného za hroby a rezerváciu hrobových miest. 

Pán Koreň Tomáš navrhol zmenu v článku 9 bode 6 na 50,00 €. Po krátkej rozprave poslanci 

sa rozhodli zmenu v článku 9 bode 6 neuskutočniť. Poslanci navrhli zmenu v článku 9 bode 5  

písm. a) zmenu z 5,00 € na 2,00 € a písm. b) zmenu z 2,50 € na 1,00 €.  Tieto zmeny boli 

zapracované do VZN. 

Pán poslanec Koreň Tomáš navrhol upraviť terén medzi hrobmi.  

Pán Balog Ľubomír navrhol vyrúbať stromy „Gaštany“  , ktoré sa nachádzajú v areáli 

gréckokatolíckej cirkvi vedľa cintorína, nakoľko sa  ich vplyvom poškodzujú hroby, ktoré sa 

nachádzajú v ich bezprostrednej blízkosti. Na túto pripomienku reagoval pán poslanec Paulov 

Vladimír, že stromy nie je potrebné vyrúbať nakoľko plnia svoju funkciu  odvodňovania. 

Pán poslanec Paulov Vladimír mal pripomienku, že   vo VZN  nie je uvedená  osoba 

prípadne organizácia zodpovedná za výkop hrobu. Starosta uviedol, že túto pripomienku si 

preverí. Ďalej pán poslanec  Paulov navrhol úpravu článku 13 odst.1 z 24,00 hod. denne na 

text od 6,00 hod. do 22,00 hod. , mimo uvedenú dobu prístup na pohrebisko len so súhlasom 

prevádzkovateľa. S návrhom poslanci súhlasili. Uvedené zmeny boli doplnené do VZN. 

Starosta  vyzval prítomných poslancov, aby  pristúpili k hlasovaniu. Starosta obce 

požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 49/2015. 

 

 Návrh na Uznesenie č. 49/2015 

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

zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje  

VZN č.3/2016 o Prevádzkovom poriadku pre pohrebisko a dom smútku  obce Šamudovce 

s uvedenými zmenami. 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                  Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň 

                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  1  poslanec: Vladimír Paulov                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 49/2015 bolo  šiestimi hlasmi schválené tak, ako bolo 

navrhnuté. 

 

 

K bodu č. 8 - Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
  

Starosta obce predložil poslancom OZ Kúpnu zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho 

zákonníka, ktorej predmetom kúpy sú nasledovné novovytvorené  parcely v katastrálnom 

území obce Šamudovce , ktorých výlučným vlastníkom je Obec Šamudovce, IČO: 00 325 864  
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a) Parcela č. KN-C 139/3 o výmere 38 m2, navrhovaný druh pozemku , zast. plochy 

a nádvoria odčlenená od parcely č. KN-C 139/1 podľa GP č. 83/2015 overeného pod 

č. G1-514/15 vyhotoveného firmou Albageo s.r.o. na Stebníčku 619/43, 086 33  

Zborov 

b) Parcela č. KN-C 1548/3 o výmere 15 m2, navrhovaný druh pozemku , zast. plochy 

a nádvoria odčlenená od parcely č. KN-E 1548/2 podľa GP č. 84/2015 overeného pod 

č. G1-513/15 vyhotoveného firmou Albageo s.r.o. na Stebníčku 619/43, 086 33  

Zborov 

Pre kupujúceho (nadobúdateľa)  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,  

Komenského 50, 042 48 Košice, IČO : 36 570 460 

V kúpnej cene  1,00 EUR  za každý pozemok tvoriaci predmet kúpy, čo tvorí celkovú kúpnu 

cenu 2,00 EUR ( slovom : dve eurá) 

 

Ozrejmil poslancom, že táto kúpna zmluva už bola podpísaná medzi účastníkmi  dňa 

12.10.2015 na základe schválenej zmluve o budúcej kúpnej zmluve uznesením č. 5/2013 zo 

dňa 16.7.2013 a uznesením  č. 27/2015 zo dňa 24.4.2015, ale nakoľko Katastrálny úrad 

vyžaduje zvýšene nároky na  uznesenie, ktoré musí obsahovať presnú definíciu prevádzaných 

novovytvorených parciel, ich nadobúdateľa a tiež aj kúpnu cenu je nutné  schváliť uznesenie 

v predloženom znení, ktoré je povinnou prílohou ku vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností. 

Požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 50/2015. 

 

 Návrh na Uznesenie č. 50/2015 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. , v súlade  s § 9a ods. 8 písm. b). zákona č. 138/1991 Zb. 

a v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce  

 

 Schvaľuje 

Kúpnu zmluvu uzavretú podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom kúpy 

sú nasledovné novovytvorené  parcely v katastrálnom území obce Šamudovce , ktorých 

výlučným vlastníkom je Obec Šamudovce, IČO: 00 325 864  

a) Parcela č. KN-C 139/3 o výmere 38 m2, navrhovaný druh pozemku , zast. plochy 

a nádvoria odčlenená od parcely č. KN-C 139/1 podľa GP č. 83/2015 overeného pod 

č. G1-514/15 vyhotoveného firmou Albageo s.r.o. na Stebníčku 619/43, 086 33  

Zborov 

b) Parcela č. KN-C 1548/3 o výmere 15 m2, navrhovaný druh pozemku , zast. plochy 

a nádvoria odčlenená od parcely č. KN-E 1548/2 podľa GP č. 84/2015 overeného pod 

č. G1-513/15 vyhotoveného firmou Albageo s.r.o. na Stebníčku 619/43, 086 33  

Zborov 

 

Pre kupujúceho (nadobúdateľa)  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,  

Komenského 50, 042 48 Košice, IČO : 36 570 460 

 

V kúpnej cene  1,00 EUR  za každý pozemok tvoriaci predmet kúpy, čo tvorí celkovú kúpnu 

cenu 2,00 EUR ( slovom : dve eurá) 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                  Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň,Vladimír Paulov 
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                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  0  poslancov                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 50/2015 bolo  jednohlasne schválené tak, ako bolo 

navrhnuté.   

 

K bodu č. 9 - Sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané Obecným 

úradom v Šamudovciach 

 

Starosta obce pristúpil k prerokovaniu  Sadzobníka miestnych poplatkov za práce a služby 

vykonávané Obecným úradom v Šamudovciach (tvorí prílohu zápisnice). Vyzval prítomných, 

aby predložili svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy. 

Pán poslanec Lebeda Maroš sa spýtal, či sa požičiavanie  strojov za poplatok osvedčilo a či 

občania sú ochotní za požičanie platiť. Starosta odpovedal, že áno, nikto nemá problém 

zaplatiť určenú sumu za požičanie, nakoľko tieto sumy sú minimálne v porovnaní s inými 

požičovňami. 

Pán Paulov Vladimír navrhol zrušiť celý sadzobník. Starosta odpovedal. Že celý sadzobník je 

odkonzultovaný s právnikom, a vyberané poplatky sú v súlade s platnou legislatívou. 

Pán poslanec ešte  vyzval hlavnú kontrolórku aby preverila požičanie jednotlivých strojov 

a zariadení počas dní : 3., 4., 5. Augusta 2015 a zaplatenie poplatkov  za požičanie. Keďže už 

nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani návrhy starosta dal o sadzobníku hlasovať a 

požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 51/2015. 

 

Návrh na Uznesenie č. 51/2015 

 

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

zriadení v z. n. p. ,   

Schvaľuje 

Sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané Obecným úradom v 

Šamudovciach 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                  Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň 

                       proti :  1  poslanec:   Vladimír Paulov                                   

                      zdržal sa:  0  poslancov                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 51/2015 bolo  šiestimi hlasmi schválené tak, ako bolo 

navrhnuté. 

 

K bodu č. 10 - Rôzne-diskusia 

 

 Starosta obce navrhol  poslancom OZ  ročnú odmenu  vo výške 100,00 €. 

Vyzval poslancov, aby predložili  svoje pripomienky a iné návrhy. 

Pani poslankyňa Mgr. Alena Hamzová vyzvala starostu, aby zhodnotil 

celoročnú prácu poslancov a činnosť komisií. Starosta  zhrnul celoročnú prácu 

svoju ako aj činnosť všetkých obecných komisií. Keďže nikto z prítomných 

nemal žiadny iný návrh požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu 

uznesenia č. 52/2015. 
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Návrh na Uznesenie č. 52/2015 

 

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 každému poslancovi Obecného zastupiteľstva vo výške : 100,00 € 

Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne 12/2015. 

 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                  Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň 

                       proti :  1  poslanec: Vladimír Paulov                                      

                      zdržal sa:  0  poslancov                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 52/2015 bolo  šiestimi hlasmi schválené tak, ako bolo 

navrhnuté. 

 Starosta obce predložil poslancom OZ,  Žiadosť o prijatie Uznesenia zo dňa  

4.12.2015 od  firmy MINET Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, 

Michalovce,  v ktorej žiada OZ Šamudovce o vyhlásenie, že je vo verejnom 

záujme obce vybudovanie optickej dátovej siete na trase Michalovce - 

Krásnovce - Šamudovce  za účelom skvalitnenia telekomunikačných služieb 

v obci Šamudovce. 

Starosta vyzval poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili. Poslanec pán 

Paulov Vladimír  navrhol, aby starosta v tejto veci požiadal o právne 

stanovisko právničku JUDr. Sotolářovú.  

Požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 53/2015. 

 

Návrh na Uznesenie č. 53/2015 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

    Berie na vedomie 

Žiadosť o prijatie uznesenia  zo dňa 4.12.2015 od firmy MINET Slovakia s.r.o., Masarykova 

6365/108, Michalovce 

  Ukladá 

Starostovi obce požiadať v tejto veci o právne stanovisko právničku JUDr. Sotolářovú.    

 Starosta informoval prítomných o konaní Vianočnej akadémie dňa 20.12.2015 

o 14,00 hod. v kultúrnom dome, ktorá sa uskutoční v spolupráci ZŠ, KC 

a cirkví v obci. Čím srdečne na toto podujatie pozval všetkých poslancov OZ. 

Pán poslanec Balog Ľubomír navrhol na toto podujatie vstup len pre 

pozvaných obyvateľov, aby sa predišlo konfliktom  narušovaniu priebehu 

akadémie  ako  to bolo v minulom období.  Poslanci s návrhom súhlasili. 
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 Starosta informoval o organizovaní Novoročného stolnotenisového turnaja 

o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční dňa 9.1.2016 o 10,00 hod. v KD 

Šamudovce v spolupráci s KC. 

 Starosta informoval o jednaní s vedením VVS a.s. ohľadom umiestnenia 

kamery  na elektrickom stĺpe  pri čerpacej stanici kanalizácie. Keďže 

elektromer č. 678844 pri ČS  Šamudovce bol prepísaný už na VVS a.s. Košice 

ako vlastníka kanalizácie , kamera nemá prísun el. energie. Poslanci sa po 

rozprave dohodli, že kamera ostane na pôvodnom mieste prívod el. energie sa 

zabezpečí z iných zdrojov a nasmeruje sa tak, aby snímala verejné 

priestranstvo v obci a nie ČS.  

 Starosta informoval o vypracovaní PD na stavbu „Chodník pre peších“ v obci, 

podala sa aj žiadosť o NFP na Environmentálny fond Bratislava. Výzva o NFP  

vyšla v inom znení ako sme čakali a žiadosť o NFP nepokrýva financovanie 

výstavby chodníkov v celej obci. Na výstavbu chodníkov v celej obci sa 

budem snažiť získať financie prostredníctvom iných výziev o NFP. 

 Starosta informoval o ukončení projektu TSP k 31.10.2015 a o tom, že ďalšia 

výzva na TSP ešte nevyšla. 

 Starosta vyzval pána poslanca Paulova , aby vysvetlil situáciu s ihriskom, ktoré 

sa nachádza smerom k bývalému PD. Či pozemok na ktorom je ihrisko 

zriadené je vysporiadaný a patrí obci. Pretože užívatelia tohto pozemku majú 

záujem naďalej ho využívať pre svoje poľnohospodárske účely. Pán Lebeda 

reagoval, že pozemok na ktorom sa nachádza ihrisko nie je obecný, bola to len 

dohoda  s vedením bývalého PD , že tento pozemok môže obec využívať ako 

ihrisko.  Takže  poslanci skonštatovali, že starosta môže povoliť užívanie tohto 

pozemku užívateľom na poľnohospodárske účely. 

 Pán poslanec Ľubomír Balog  vyzval starostu obce o riešenie problému s voľne 

pohybujúcimi sa psami v obci. Starosta reagoval a prisľúbil, že tento problém 

bude riešiť s kompetentnými organizáciami. 

 Starosta ešte informoval o neoficiálnej žiadosti pani Heleny Tokárovej, bytom 

Šamudovce č. 5 o žiadosti odkúpenia obecného pozemku vo výmere cca 3 m2, 

na ktorom sa nachádza jej  rodinný dom. Túto záležitosť bude riešiť OZ až keď 

bude podaná oficiálna žiadosť od pani Tokárovej. 

 

 

K bodu  12. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Jana Lebedová   

             

               Emil Ircha 

              starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

p. Lívia Ferková ...........................                                    

p. Maroš Lebeda ...........................                              


