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Zápisnica  

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, 

 konaného dňa 6.3.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Starosta obce : Emil Ircha   

                             Poslanci : Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát, 

                                              Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

Neprítomní:        Poslanec: Tomáš Koreň,  Marián  Balog 

Ďalší prítomní:    Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce 

                              Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce 

        občania obce  uvedení na prezenčnej listine 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Doplnenie a schválenie programu 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

6. Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní CVC 

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020 

8. Riešenie schátranej časti budovy KC Šamudovce(garáž a sklad) 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie  

 

Zasadnutie OZ  otvoril starosta obce p. Emil Ircha, ktorý všetkých prítomných srdečne 

privítal na prvom zasadnutí OZ v roku 2017. Zároveň skonštatoval,  že na zasadnutí sú 

prítomní piati poslanci OZ a zasadnutie je uznášania schopné. Dvaja poslanci sa ospravedlnili. 

 

K bodu č. 2 – Doplnenie a schválenie programu  

 

Starosta obce p. Emil Ircha oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ, ktorý 

bol doplnený o bod č. 7. Vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k doplneniu programu. Keďže 

nikto z prítomných nemal žiadne  pripomienky, ani návrhy, starosta obce dal hlasovať o 

programe OZ.  

Hlasovanie:   za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát,  

                                                  Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

             neprítomní:     2 poslanci - Tomáš Koreň,  Marián  Balog 

 

Starosta obce skonštatoval, že  program OZ bol piatimi poslancami schválený  v tomto znení. 
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K bodu č. 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa 

konalo 15.12.2016 s konštatovaním, že všetky body uznesení boli splnené. 

 

K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Maroša Lebedu a p.Petra Horváta. 

 

 

K bodu č. 5 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

Mgr. Alena Hamzová, p. Lívia Ferková a p. Vladimír Paulov . 

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

a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu. 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát,  

                                                  Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

             neprítomní:     2 poslanci - Tomáš Koreň,  Marián  Balog 

                 

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

Mgr. Alena Hamzová, p. Lívia Ferková a p. Vladimír Paulov . 

 

 

K bodu č. 6 –  Návrh VZN č. 2/2017 o financovaní CVC 
 

 

Starosta obce pristúpil k prerokovaniu návrhu VZN č.2/2017 o financovaní CVC 

zriadených mimo územia obce Šamudovce . Uviedol, že obec za každé dieťa navštevujúce 

centrum voľného času , ktorého zriaďovateľom je mesto Michalovce prispievala ročne sumou  

na základe VZN obce Šamudovce č. 1/2015. Mesto Michalovce však v roku 2016 navýšilo 
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poplatok za CVC.  Aby nebolo potrebné každý rok prijímať nové VZN o financovaní CVC, 

bol v návrhu VZN č. 2/2017 upravený § 2 ods. 1 a 2  s tým, že  obec na každé dieťa 

navštevujúce centrum voľného času, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení 

poskytne ročne finančné prostriedky v súlade s VZN Mesta Michalovce na aktuálny školský 

rok, alebo bežný rok. 

Starosta vyzval prítomných, aby sa k uvedenému návrhu vyjadrili. Keďže nikto 

z prítomných nemal žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, starosta obce dal hlasovať 

o schválení návrhu VZN č. 2/2017 o financovaní CVC a vyzval návrhovú komisiu, aby 

prečítala návrh na uznesenie č. 1/2017. 

 

Návrh na uznesenie č. 1/2017 

  

 Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 a § 7 ods. 1  zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p 

 

Schvaľuje 

VZN č. 2/2017 o financovaní CVC zriadených mimo územia obce Šamudovce 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát,  

                                                  Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

             neprítomní:     2 poslanci - Tomáš Koreň,  Marián  Balog 

 

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 1/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako bolo 

navrhnuté. 

 

K bodu č. 7 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020 

 

 

Starosta obce predložil  na schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Šamudovce na obdobie rokov 2014 – 2020. Uviedol, že dokument  je obec povinná mať 

vypracovaný a v súčasnej dobe je potrebný k predloženiu  projektu Sanácia nelegálnych 

skládok na území obce Šamudovce, ale následne aj k ďalším výzvam o NFP, ktoré v dobe 

programovacieho obdobia v rokoch 2014-2020 budú vyhlásené. 

 

Následne starosta obce uviedol, že predmetný program je obsahovo totožný s programom na 

roky 2005-2015 doplnený o novovzniknuté strategické ciele a v súlade s územným plánom 

obce. Dodal skutočnosť, že program obdŕžal iba dnes, pre krátkosť času ho nemohol 

poskytnúť skôr na preštudovanie a preto nechal poslancom OZ priestor na preštudovanie 

a vyjadrenie sa počas rokovania OZ. Poslanec p. Vladimír Paulov požiadal o preposlanie 

dokumentu elektronickou poštou. 

Iné návrhy zo strany poslancov OZ podané neboli, preto starosta dal hlasovať o návrhu 

programu a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 2/2017. 
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Návrh na Uznesenie č. 2/2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Schvaľuje 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šamudovce na obdobie rokov 2014 – 

2020. 

 

Hlasovanie:   za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter  Horvát,  

                                                  Maroš Lebeda,  Vladimír Paulov,   

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

             neprítomní:     2 poslanci - Tomáš Koreň,  Marián  Balog 

 

Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 2/2017 bolo  piatimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 

K bodu č. 8 – Riešenie schátralej  časti budovy KC Šamudovce (garáž a sklad)  

 

Starosta obce informoval prítomných o havarijnom stave garáže a skladu za budovou 

KC, čo zdokumentoval aj fotografiami. Požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k danému stavu 

a navrhli spôsob jeho vyriešenia.  

Všetci poslanci sa zhodli na tom, aby sa stavba nezlikvidovala, ale dala opraviť. 

Financovanie opráv bude riešené na ďalšom zasadnutí OZ po vypracovaní nákladov na 

opravu. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

 

 

K bodu č. 9–  Diskusia 

 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

 Do diskusie sa prihlásil p. Peter Čička, ktorý sa informoval, ako sa bude riešiť problém 

s odtokom vody pri Pavlikových, kde je mostík postavený príliš vysoko a voda 

z priekop neodteká, pričom najhoršia situácia je pri RD Demkových, kde je najvyššia 

hladina vody. 

Starosta obce problém potvrdil a uviedol, že voda z priekopy pomocou čerpadla sa 

prečerpala do priekopy za sporným mostíkom Pavlikových a bezproblémov odtiekla 

preč z obce, čím bolo potvrdené, že prípadným znížením mostíka Pavlikových, by voda 

gravitačne odtiekla ďalej z obce a nestála by v priekopách. 

 Starosta obce oslovil poslanca p. Vladimíra Paulova s požiadavkou o vysvetlenie 

odhlásenia prípojky plynovodu k budove bývalej Jednoty. Odôvodnil to tým, že 

jestvujúce potrubie je doposiaľ opatrené plombou SPP, avšak pri vybavovaní 
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opätovného pripojenia budovy terajšieho KC bolo zistené, že SPP neeviduje žiadnu 

prípojku k predmetnej budove. Taktiež mu bola podaná informácia, že ak sa prípojka 

viac ako 10 rokov nepoužíva, tak ju SPP zruší, vymaže z máp a pri následnom 

pripojení je potrebné vypracovať novú projektovú dokumentáciu a stanoviska 

k pripojeniu plynovodu. 

p. Vladimír Paulov uviedol, že prípojku plynovodu nechala od budovy odpojiť ešte 

Jednota SD, ako bývalý vlastník. 

 Starosta informoval o cenovej ponuke rekonštrukcie verejného osvetlenia od firmy 

VSD Košice. Celková navrhovaná cena je 450 € na mesiac pri zachovaní 75 ks svetiel. 

Nakoľko obec platí za VO mesačne cca  130 €, je táto ponuka pravdepodobne 

bezpredmetná. 

Poslanci uviedli, že ide o neakceptovateľnú finančnú ponuku pre obec a opravy 

osvetlenia sa budú prevádzať ako bolo dohodnuté, teda postupne výmenami výbojok za 

LED náhrady. 

 Starosta informoval o ponuke fotovoltického pouličného osvetlenia a o jeho výhodách 

od Ing. Róberta Demka, SUN powered systems, s.r.o. Cena za jedno svetlo je cca  

1.400 €, pričom žiadne ďalšie náklady na energie a údržbu po dobu záruky už nebudú. 

Poslanci si preštudovali materiály a zhodnotili, že obec je dostatočne osvetlená a ďalšie 

osvetlenie zatiaľ nie je potrebné realizovať.  

 Starosta informoval o problémoch s maloletými rómskymi deťmi, na ktoré sa sťažuje 

rodina Firmentová, Kardošová, ale hlavne Dziaková, ktorým spôsobujú problémy 

ničením majetku a nevhodným správaním. Starosta tiež uviedol, že p. Dziaková ho 

viackrát o problémoch telefonický kontaktovala .Pri poslednom telefonáte ju 

oboznámil s možnosťou oznámenia týchto skutočnosti aj na prebiehajúcom zasadnutí 

OZ, avšak do ukončenia zasadnutia sa nedostavila. 

Poslanci OZ problém zobrali na vedomie a vyzvali starostu obce, aby oslovil rodičov 

detí k zjednaniu nápravy. Starosta uviedol, že rodičia dnes boli prizvaní a problém 

s nimi bol odkonzultovaný s prísľubom, že dôjde k náprave. 

 Starosta navrhol možnosť nasadenia obecných hliadok z radov UoZ na menších 

obecných službách, ktoré by dohliadali na poriadok v obci tak, ako v minulom roku, 

avšak uviedol, že je potrebná kontrola týchto hliadok zo strany poslancov OZ. 

  

K bodu  10. -  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

            

               Emil Ircha 

             starosta obce 

 

 

Overovatelia: p. Maroš Lebeda                             

                        p. Peter Horvát                            


