Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
9.3.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Emil Ircha, starosta obce
Poslanci : Ľubomír Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň

Neprítomní : --Ďalší prítomní:

Mária Keltiková , adm. pracovníčka obce, Ing. Beáta Pavlová, kontrolórka
obce

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Predlženie platnosti Plánu hospodárskeho rozvoja obce Šamudovce
Oprava vykurovania ZŠ
Schválenie platu starostu obce
Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt “ Spoločná cestička pre chodcov
a cyklistov Šamudovce“
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ a zasadnutie je uznášania
schopné. Oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ. Doplnil do programu bod č. 6 a 7.
Vyzval prítomných, aby predložili aj svoje doplňujúce návrhy k programu. Keďže nikto
z prítomných nemal žiadne návrhy, starosta obce dal hlasovať o doplnenom programe OZ.
Hlasovanie: za: 6 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, , Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 1
Vladimír Paulov
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol šiestimi prítomnými schválený v tomto
znení.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Predlženie platnosti Plánu hospodárskeho rozvoja obce Šamudovce
5. Oprava vykurovania ZŠ
6. Schválenie platu starostu obce
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7. Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Spoločná cestička pre chodcov
a cyklistov Šamudovce“
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Mariána Baloga a p. Tomáša Koreňa.
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Lívia Ferková, p. Mgr. Alena Hamzová, a p. Maroš Lebeda.
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, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Lívia Ferková, p. Mgr. Alena Hamzová, p. Maroš Lebeda.
K bodu č. 4 – Predĺženie platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Starosta obce prítomným ujasnil dôvod predĺženia platnosti Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Šamudovce, ktorý bol vypracovaný na roky 2005-2015 .
Plán HaSR obce na nové obdobie nemohol byť vypracovaný, nakoľko VÚC doposiaľ plán
PHR spracovaný nemá a je potrebná nadväznosť plánu HR obce na plán HR VÚC. Tento
dokument je potrebný k projektu Rekonštrukcia obecného úradu a KD.
Keďže nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, starosta požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu uznesenia č.1/2016 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Predĺženie platnosti dokumentu „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Šamudovce na roky 2005-2015“ do termínu 31.12.2017.
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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 obce skonštatoval, že Uznesenie č. 1/2016 bolo schválené šiestimi poslancami OZ
tak, ako bolo navrhnuté.
K bodu č. 5 – Oprava vykurovania Základnej školy
Starosta obce poslancov informoval o problémoch vykurovania v základnej škole, kde
je potrebná výmena nefungujúcich Gamatiek a sú tam aj vysoké náklady na vykurovanie.
Taktiež v miestnosti kuchyne po rekonštrukcii nie je osadené výhrevné teleso z dôvodu, že na
pôvodne miest ho nie je možné osadiť a na vyhradené miesto je potrebné vykonať prevrtanie
muriva o hrúbke 80 cm, čo by bolo dosť nákladné .Navrhol, či by nebolo výhodnejšie
prerobiť všetko na teplovodné vykurovanie.
-Poslanec Vladimír Paulov uviedol, že piecky Gamatky nie sú staré, majú cca 5 rokov a on
nevidí dôvod ich meniť. Navrhol vyvložkovať komín a všetko bude v poriadku.
- Poslanec Marián Balog reagoval, že poslanec Paulov je neustále zaujatý voči rómskym
deťom a nič pre nich nechce urobiť.
Starosta vyzval prítomných, aby sa vyjadrili, či ostáva vykurovanie pieckami, alebo
súhlasia s prerobením kúrenia.
Keďže nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, starosta požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu uznesenia č.2/2016 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č.2/2016
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Opravu vykurovania a prípravy TÚV v Základnej škole Šamudovce.
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. 2/2016 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
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K bodu č. 6 – Schválenie platu starostu obce
Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby v zmysle ust. § 3, ods. 2 zákona NR SR č.
253 /1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí rozhodli
o percentuálnom zvýšení jeho platu.
- Poslanec Marián Balog – návrh 30%
- Poslanec Maroš Lebeda – návrh 10 %
Keďže nikto z poslancov, nemal žiadne návrhy , starosta dal hlasovať za prvý návrh 30 %.
Za hlasovali 4 poslanci: Mgr. Alena Hamzová, Lívia Ferková, Marián Balog, Ľubomír Balog
Proti:0
Zdržali sa hlasovania: 3 poslanci – Tomáš Koreň, Maroš Lebeda a Vladimír Paulov.
O návrhu 10% nebolo potrebné hlasovať.
Starosta preto požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 3/2016.
Návrh na Uznesenie č.3/2016
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. i zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona NR SR o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obci a primátorov miest č. 253/1994 §3, ods. 2 (druhá veta zákona)
Schvaľuje:
Navýšenie platu pre starostu obce vo výške 30%
Hlasovanie:
Za : 4 poslanci: Mgr. Alena Hamzová, Lívia Ferková, Marián Balog, Ľubomír Balog
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 3 poslanci – Tomáš Koreň, Maroš Lebeda a Vladimír Paulov.
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 3/2016 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté v prvom návrhu.

K bodu č. 7– Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt „Spoločná cestička pre
chodcov a cyklistov Šamudovce“
Starosta obce informoval poslancov OZ, že v súčasnej dobe prebieha výzva
Ministerstva ŽP SR - operačný program kvalita životného prostredia, v rámci ktorej je možné
žiadať o NFP na vybudovanie stavby Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Šamudovce,
ku ktorej je vypracovaná projektová dokumentácia a jej financovanie je hradené 5.%-tnou
spoluúčasťou obce. Vyzval prítomných, aby sa k uvedenému vyjadrili.
Keď nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala
návrh na uznesenie č. 4/2016.
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Návrh na Uznesenie č.4/2016
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Podanie žiadosti o NFP na projekt Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Šamudovce
a spolufinancovanie vo výške 5%.
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. 4/2016 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

K bodu č. 8– Diskusia
Informatívne správy starostu obce:
 9.3.2016 podaná Žiadosť na ÚPSVaR Michalovce o poskytnutie finančného príspevku
na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie v rámci NP „Šanca na zamestnanie“ podľa § 54 – obec požiadala na
troch uchádzačov, ktorí budú spĺňa požiadavky. Požiadal poslancov o výber vhodných
kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky ÚPSVaR.
 V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 305/2008 o škole v prírode a jej novelizáciou č.
2004/2015 žiaci tunajšej základnej školy absolvujú do konca školského roka
2015/2016 „Školu v prírode“, ktorá je t.č. v štádiu VO.
 Vybavené stavebné povolenie k projektu „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov
Šamudovce“.
 Anton Kostovčík, bytom Michalovce plánuje rezerváciu hrobového miesta na
miestnom cintoríne pri svojich rodičoch, preto bude potrebné túto záležitosť riešiť ku
koncu roka pri úprave VZN o pohrebníctve.
 Schválený projekt „Šamudovce – komunitné centrum, zvýšenie energetickej účinnosti
budovy“ vo výške 34.tis, € , ale na dokončenie zateplenia bude potrebné použiť ešte
vlastné finančné prostriedky.
 Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OCÚ a KD bol neúspešný. Po
vypracovaní energetického auditu a spracovaní žiadosti bude podaný v novej výzve.
 Pre nedokončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby Chodník pre peších
v obci Šamudovce, nebola podaná žiadosť o NFP a projekt bude zaradený do
najbližšej výzvy.
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 Grant od firmy Eustream –obec požiadala projektom o poskytnutie grantu, avšak po
uprataní povaly sa zistilo, že najprv sa musí riešiť oprava strechy, ktorá zateká a je
poškodená platňa, čo posúdi prizvaný statik.
 Od 1.3.2016 pracujú na OCÚ 2 pracovníčky v národnom projekte „Terénna sociálna
práca v obciach I.“
 Dňa 24.3.2016 sa uskutoční na OCÚ výberové konanie na 1 pracovné miesto
odborného garanta KC, 1 pracovné miesto odborného pracovníka KC a 1 pracovné
miesto pracovníka KC v rámci Národného projektu „Podpora vybraných sociálnych
služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“.
 Služobné osobné motorové vozidlo Fiat Ulysse je v zlom technickom stave a je
potrebné uvažovať nad tým, čo sa s ním podnikne v budúcnosti.
 Z dôvodu zlepšenia poveternostných podmienok je možné uvažovať o montáži kamier
na ulici za domom Dziaka Jána a na dvor elokovanej školy s.č. 100.
 Je potrebné riešiť neporiadok na pozemkoch rómov.
 Zabezpečenie kultúrneho programu na akcie usporadúvané obcou je potrebné riešiť
včas.
 Rozhodnúť, odkiaľ napojiť na elektrinu kameru pri čerpacej stanici.
 Rozhodnúť, ako naložiť so starým zlikvidovaným oplotením zo základnej školy,
nakoľko majú záujem o neho viacerí rómski občania.
Diskusia poslanci:
Balog Marián:
- Poslanec Marián Balog navrhol preveriť, či podmienky prijatia do zamestnania na § 54 spĺňa
Milan Feri a odporúčal aj Kolomana Horváta a Mariána Tomiho.
- K upratovaniu pozemkov za Rómami skonštatoval, že Rómovia si aj sčasti priestor upratali,
ale sa stále spoliehajú na to, že obec dá vykopať jamu a všetok neporiadok tam zasypú.
- Peter Horvát odmieta platiť za vývoz vyzberaného neporiadku, nakoľko na dvore žije viac
rodín a nech finančne prispeje každá rodina.
- Navrhol odpredať oplotenie zo ZŠ Petrovi Horvátovi
- Informoval sa, dokedy obec bude podporovať akcie JDS v Šamudovciach, v ktorej nie sú
žiadni Rómovia a že aj oni si vytvoria Jednotu a budú od obce požadovať finančné
prostriedky na akcie.
- navrhol čistenie priekop bagrom pri dome Tomiových
Balog Ľubomír:
- Skonštatoval, že sa nebránia pomoci rómom pri upratovaní, ale poriadok na dvore a v okolí
si musia udržiavať sami a nečakať, že to za nich bude upratovať stále niekto iný.
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Paulov Vladimír:
- V apríli zabezpečiť z TaZS Michalovce kontajner na náklady obce a všetkých pracovníkov
na MOS zamestnať upratovaním.
- Navrhol starostovi obce sledovať e-mailové a iné ponuky na kultúrne vystúpenia známych
spevákov a skupín a po dohode so starostami okolitých obcí v regionálnych združeniach
uskutočniť akcie v rovnakom termíne.
- K problému nefungujúcej kamery pri ČS navrhol preveriť, či sa nedá použiť ako záložný
zdroj napojenie z verejného osvetlenia.
- K odpredaju dielov oplotenia zo ZŠ navrhol všetko odpredať do Kovošrotu.
Koreň Tomáš:
- K odpredaju dielov oplotenia zo ZŠ uviedol, že treba určiť cenu za akú sa odpredá
záujemcom a ktorí ju budú akceptovať , môže sa im odpredať.

K bodu 8. - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Mária Keltiková
Emil Ircha
starosta obce
Overovatelia:
p. Marián Balog
p. Tomáš Koreň

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