ZÁPISNICA

zo zhromaždenia občanov obce Šamudovce, konaného dňa 3.5.2017 v KD
Šamudovce.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1.

Otvorenie

2 . Prerokovanie územnej zmeny katastrálnych hraníc obce Šamudovce
3.

Zhodnotenie pracovnej činnosti starostu obce a OZ obce v roku 2016

4.

Správa o výkone práce TSP a TP v roku 2016

5.

Zhodnotenie aktivít Komunitného centra v roku 2016

6.

Diskusia

7.

Záver

Bod č. 1 - Otvorenie
Starosta obce privítal zúčastnených a oboznámil všetkých s programom
zhromaždenia.
Bod č. 2 - Zmena katastrálnych hraníc obce Šamudovce
Starosta obce oboznámil prítomných s pripravovanou zmenou katastrálnych
hraníc obcí Šamudovce – Krásnovce – Lastomír a pričlenením časti území týchto
obcí z ich katastrov do katastra obce Šamudovce.
Predložil k nahliadnutiu geodetom spracované a Správou katastra overené
geometrické plány, zmluvy o odstúpení územia medzi spomínanými obcami, ako aj
ďalšie materiály týkajúce sa tejto územnej zmeny.
Zároveň vysvetlil prítomným občanom dôvody vykonania tejto územnej zmeny
a požiadal prítomných o ich vyjadrenia, prípadne dotazy.
Pani Eliška Plutková, ktorej pozemku sa územná zmena dotýka požiadala
o nahliadnutie do spracovaných plánov a bola jej ukázaná nová hranica
katastrálneho územia obce s vysvetlením, že časť jej pozemku, ktorá sa nachádzala
doposiaľ v k.ú obce Krásnovce, sa po novom bude nachádzať v k.ú. obce
Šamudovce s novým parcelným číslom.
Na jej dotaz, ako bude zmena spoplatňovaná, starosta obce uviedol, že spracovanie
geometrických plánov bolo financované po vzájomnej dohode dotknutými obcami.

Pani Vlasta Pavlová žiadala o vysvetlenie, či dôjde k zmene hranice katastra aj
v časti, kde vlastní pozemok oproti rodinnému domu kde býva.
Starosta obce vysvetlil, že k zmene katastrálnej hranice dochádza iba v rozsahu a na
parcelách uvedených v geometrickom pláne a ostatné parcely ostávajú nedotknuté,
teda na jej parcele nedôjde k žiadnej zmene.
Nikto z prítomných k danej téme nemal už žiadne dotazy.

Bod č. 3 - Zhodnotenie pracovnej činnosti starostu a OZ obce v roku 2016
Starosta obce informoval prítomných o činnostiach, ktoré riešil ako starosta spolu
s OZ počas roka 2016.
-

-

-

-

-

Realizácia stavby – Zateplenie KC, výmena okien, dverí
Realizácia stavby Rekonštrukcia a modernizácia strechy budovy KC
Podaný projekt Municipality o dotáciu z firmy EUSTREAM a následná
realizácia stavby, dokončovacie práce v interiéri KC – podlahy, toalety, maľby
dvere
Základná škola – Dokončenie ihriska, rekonštrukcia vykurovania, opravy
sanity, vybudovanie kamerového systému
Výmena vykurovacích telies v budove RD č.100
Dvor pri RD č.100 – opravy omietok budovy, náter strechy, úprava dvora,
zhotovenie skladu náradia, kancelárie koordinátora, skladu v garáži
a presťahovania náradia do uvedených priestorov, likvidácia starého
oplotenia, odstránenie stavby rozvodne Minetu a preloženie do vytvorených
priestorov v RD č.100
Zhotovenie a prekrytie strechy WC prístavby RD č.100
Zrealizované plynové pripojenie do kancelárie koordinátora a následná
montáž gamatky
Zrealizovaná elektrická prípojka prístavby – garáže a skladov pri RD č.100
Úprava priestoru pred OCÚ, revitalizácia stromov pred OCÚ a vybudovanie
imitácie studne podľa obecného erbu
Úprava parkoviska pred OCÚ, odstránenie a sprejazdnenie plynárenského
zariadenia , ako aj vybavenie potrebnej dokumentácie a odkontrolovanie
vlastníkom
Úprava nástupišťa zastávky SAD pri KC
Osadenie brány na pozemku RD č.100, vybudovanie prístrešku na RD
a odstránenie chátranej padajúcej časti budovy (vchod do pivnice)
Doplnenie betónového základu na cintoríne pre umiestnenie pomníkov
a úprava vstupu na terasu domu smútku, úprava stromov pri vstupe na
cintorín
Doplnenie kamerového systému na ďalšie obecné priestory (Muňovci,
Dziakovci

-

-

Betonáž podlažia nad kanceláriami OCÚ po predchádzajúcom súhlase statika
Pravidelná kosba a ošetrovanie obecných priestorov a zóny oddychu vrátane
výsadby rastlín, úprava pozemku pri čistiacej stanici CS1 a výsadba stromov
Pravidelné udržiavanie a dopĺňanie kameniva na miesta, kde dosadla zemina
po stavbe kanalizácie
Organizovanie obecných kultúrno-spoločenských akcií
Zahájenie projektov TSP a KC
Podanie projektov na
Zateplenie budovy OCÚ – úspešný
Čierne skládky – neúspešný
Chodník – zrušená výzva
Cyklotrasa – zrušená výzva
POD – nehodnotené
Municipality - úspešný
Riešenie zmeny katastrálnych hraníc, spracovanie GP
Vyčistenie uličiek smer družstvo, pri Čurmových, priekopa oproti D. Plutkovej
(aj keď je to kataster Krásnovce, ale oproti žijú občania našej obce)
Zakúpenie štiepkovača, zbíjačky, flexibrúsky, príklepovej vrtačky, el. nožníc
a ďalšieho náradia
Prevedenie inventúry majetku a vyradenie nefunkčného majetku
Komisia pre verejný poriadok riešila 2 oznámenia
Bolo zorganizované 1 zhromaždenie občanov obce

Bod č. 4 - Správa o výkone práce TSP a TP v roku 2016

Starosta obce prítomných informoval o činnostiach a aktivitách TSP a TP
v roku 2016.
V NP TSP I. sa vykonávajú činnosti v 8 oblastiach. Ide prevažne o činnosti
a aktivity, ktoré majú prispievať k zlepšeniu sociálnej situácie klientov. Prvoradým
cieľom je hájiť záujmy klientov, ktoré však nesmú byť v rozpore s platnými zákonmi
SR.
V období od marca do decembra 2016 sa vykonalo 1312 intervencií v prospech
klientov a to v oblasti: zamestnanosti – 80 , bývania – 141, zdravia – 75, sociálnopatologických javov – 154, financií a hospodárenia – 253, vzdelávania a školy – 97,
sociálneho zabezpečenia 222 a v iných oblastiach – 2901 intervencií.
Okrem konkrétnych intervencií sa pracovníčky TSP podieľajú na
preventívnych aktivitách v rôznych oblastiach najmä zlepšenia bytových
a hygienických štandardov, prevencie sociálno-patologických javov, predchádzaniu
problémov v oblasti sociálneho zabezpečenia, motivácií k ďalšiemu vzdelávaniu detí
a pod.

TSP a TP sa angažujú v skupinovej a komunitnej pomoci, napr. skupinovom
upratovaní spoločných priestorov v spolupráci s obcou, humanitárnej pomoci
sociálne odkázaným - ovocný program (v spolupráci s Pravoslávnou filantropiou,
s obcou, KC), potravinová a hygienická pomoc od štátu (v spolupráci s Charitou,
obcou, KC).

Bod č. 5 - Zhodnotenie aktivít Komunitného centra v roku 2016

Starosta obce zhodnotil aktivity Komunitného centra v roku 2016.
Práca s dospelými:
-

úprava okolia pred kultúrnym domom
vysadenie sadeníc do skleníka a starostlivosť
pečenie perníkových srdiečok na Deň matiek
kreatívne dielne – výroba smútočných ikebán, výroba vianočnej interiérovej a
exteriérovej dekorácie, papierové pletenie,
jesenná a vianočná výzdoba pre obecným úradom
výroba sadrových odliatkov na Úctu k starším
pečenie vianočných perníkov na Vianočnú akadémiu
výroba kostýmov a rekvizít na Vianočnú akadémiu

Práca s deťmi:
-

doučovanie (matematika, slovenský jazyk)
pohybové hry – futbal, stolný tenis a iné loptové hry
spoločenské hry – Človeče nehnevaj sa, pexeso, edukačné hry (Príroda
v kocke, Abeceda v kocke), Dobble – hra zameraná na postreh, puzzle
vyfarbovanie mandaly a obrázkov s rozprávkovým motívom
filmové okienko s premietaným rozprávok
zvládnutie a osvojenie si papierového skladania technikou Kusudama

Práca s najmenšími deťmi:
-

Klub mamičiek s deťmi – detský kútik s hračkami, ktorý majú kedykoľvek k
dispozícií

Zorganizované besedy a komunitné aktivity:
Prednáška o hepatitíde
Beseda o prevencii kriminality
Beseda o finančnej gramotnosti
Oslava Dňa matiek

Deň detí
Paragliding
Úcta k starším
Katarínska kapustnica a pečenie vianočných oblátok
Vianočná akadémia
-

-

podieľanie sa na nácviku tanečnej choreografie dievčat na súťaž Amaro
Kheliben v Pavlovciach nad Uhom s výsledkom získania druhého miesta
z počtu 7 súťažných tanečných skupín
poskytovanie sociálneho poradenstva
Ovocný program – spolupráca s TSP
spolupráca s Filantropiou michalovsko-košickej eparchie (Mgr. Michal Džugan)
pri zabezpečení ošatenia

Bod č.6 – D i s k u s i a

Starosta otvoril diskusiu a požiadal prítomných o prednesenie návrhov, prípadne
pripomienok na zlepšenie kultúrneho a spoločenského života v obci, ako aj
k samotnej práci poslancov, starostu a pracovníkov obce.

Pani Darina Plutková vyjadrila nespokojnosť k správaniu sa rómskych občanov
k hodnotám, ktoré vytvoria občania obce. Uviedla, že všetko zničia a tým odrádzajú
ľudí urobiť niečo pre zveľadenie obce.
Ľútosť vyjadrila aj nad ničením stromov, keď si rómski občania zoberú len hrubé pne
a malé konáre ponechajú porozhadzované po pozemkoch.
Mrzí ju aj skutočnosť, že rozhadzovaním odpadu, ktorý sa v obci vytvára sa
znečisťuje ovzdušie, ktoré je dôležité pre zdravie obyvateľstva.
Emil Ircha, starosta obce uviedol, že každý deň upozorňuje hlučnú mládež, aby sa
pri prechádzaní obcou správali slušne, nerobili hluk a neporiadok v obci.
Apeloval na ich rodičov, aby viacej pozornosti venovali ich výchove a dbali na to, aby
ich deti vo večerných hodinách boli doma.
Pán Ján Dziak potvrdil skutočnosť, pretože on, ako sused rómskych obydlí neustále
čelí problémom vyvádzania mladistvých, ktorí mu do dvora hádžu neporiadok.
Pani Mária Muňová sa vyjadrila, že sa stávajú aj prípady, že jej vnuk, ktorý je najviac
problémový nie je doma a všetka vina sa pripíše jemu.

Nakoľko nikto už žiadne pripomienky nepredniesol , poďakoval prítomným za účasť
a zhromaždenie ukončil.

Zapísala : Mária Keltiková

Emil Ircha
starosta obce

