Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 16.8.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starosta obce : Emil Ircha
Poslanci : Marián Balog , Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Tomáš Koreň, Maroš Lebeda,
Neprítomní:

Poslanec: Peter Horvát, Vladimír Paulov,
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Beáta Pavlová

Ďalší prítomní:

Jana Lebedová, adm. pracovníčka obce
občania obce uvedení na prezenčnej listine

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

Otvorenie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Správa nezávislého audítora z auditu IUZ obce za rok 2016
Oprava fasády budovy ZŠ, farba a farba sokla
Projektová dokumentácia DS – štúdia, spracovanie projektu a podanie žiadosti
o NFP v rámci výzvy PPA z programu rozvoja vidieka č.22/PRV/2017
8. Cintorín – betón pre nový rad ( cca 15 m3)
9. Informácie o POD- oddychová zóna v centre obce Šamudovce
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha, ktorý všetkých prítomných srdečne
privítal. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ a zasadnutie je uznášania
schopné. Dvaja poslanci neprítomní.
Doplnenie a schválenie programu
Starosta obce p. Emil Ircha oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ a predložil svoj
návrh na doplnenie programu o dve body :
- VZN č. 3/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej kampane
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu , voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby
do orgánov samosprávy obce Šamudovce
- Žiadosť o sponzorský príspevok od SZ chovateľov ZO Sliepkovce
Starosta prečítal program zasadnutia s doplnenými bodmi. Keďže nikto z prítomných nemal
žiadne ďalšie návrhy na doplnenie, starosta obce dal hlasovať o predloženom doplnenom
programe OZ.
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Hlasovanie: za: 5 poslanci – Marián Balog , Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Tomáš Koreň, Maroš Lebeda,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci – Peter Horvát, Vladimír Paulov,

Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol piatimi poslancami schválený v tomto znení.
1. Otvorenie , doplnenie programu
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
5. Správa nezávislého audítora z auditu IUZ obce za rok 2016
6. Oprava fasády budovy ZŠ, farba a farba sokla
7. Informácie o stave budovy KC, KC sokel ako ho vyspraviť
8. Projektová dokumentácia DS – štúdia, spracovanie projektu a podanie žiadosti
o NFP v rámci výzvy PPA z programu rozvoja vidieka č-22/PRV/2017
9. Cintorín – betón pre nový rad cca 15 m3
10. Informácie o POD – oddychová zóna v centre obce Šamudovce
11. VZN č. 3/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej kampane
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu , voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby
do orgánov samosprávy obce Šamudovce
12. Žiadosť o sponzorský príspevok od SZ chovateľov ZO Sliepkovce
13. Diskusia
14. Záver
K bodu č. 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 14.6.2017 s konštatovaním, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Mgr. Alena Hamzová, p. Tomáš Koreň.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Marián Balog 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: 5 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Tomáš
Koreň, Maroš Lebeda,
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proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci – Peter Horvát, Vladimír Paulov,

Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Marián Balog a p. Maroš Lebeda.
K bodu č. 5 – Správa nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky
obce za rok 2016
Starosta obce predložil poslancom Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej
účtovnej závierky obce za rok 2016.Vyzval prítomných aby predložili svoje dotazy. Keďže
nikto z prítomných nemal žiadne dotazy, starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby
prečítala návrh na uznesenie č. 14/2017.
Návrh na Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4) písm. a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2016.
K bodu č. 6 – Oprava fasády budovy ZŠ, farba a farba sokla
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s prebiehajúcou opravou fasády
budovy základnej školy. Vyzval prítomných poslancov, aby vybrali farbu fasády a farbu
sokla. Po krátkej rozprave sa poslanci rozhodli pre svetlo zelenú farbu fasády č. 1353, a pre
tmavo sivú farbu sokla č.1424 z predloženého vzorkovníka farieb.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 15/2017.
Návrh na Uznesenie č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písmena a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o oprave fasády na budove ZŠ.
Schvaľuje
Farbu fasády budovy ZŠ : svetlo zelená č. 1353.
Farbu sokla budovy ZŠ : tmavo sivá č. 1424.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Tomáš Koreň,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
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neprítomní:

2 poslanci – Peter Horvát, Vladimír Paulov,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 15/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 7 – Informácie o stave budovy KC, KC sokel ako ho vyspraviť
Starosta obce informoval poslancov OZ o tom v akom stave sa nachádza budova
Komunitného centra ( bývala budova pohostinstva a obchodu Jednoty). V časti budovy sú už
opravy dokončené. Sú dokončené štyri miestnosti, kuchynka a sociálne zariadenie pre
klientov a zamestnancov. V súčasnosti už tieto priestory slúžia pre potreby Komunitného
centra, je tam zriadená samostatná kancelária pre terénnych sociálnych pracovníkov aj
kancelária pre pracovníčky obecného úradu a jedna kancelária pre starostu obce. Obecný úrad
je tam presťahovaný dočasne, z dôvodu rekonštrukcie - zatepľovania budovy obecného
úradu. Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k stavu sokla na budove KC, ktorý nie je
dokončený. P. Balog navrhol natrieť fasádnou farbou, p. Koreň navrhol obložiť ho tvrdeným
polystyrénom a natrieť fasádnou farbou. Starosta navrhol, aby sa dala sieťka, lepidlo
a fasádna farba, po krátkej rozprave s týmto návrhom všetci poslanci súhlasili.
Keďže už viac nikto z poslancov nemal žiadne návrhy a dotazy, starosta požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.16/2017.
Návrh na Uznesenie č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 18 ods. 1) písm. zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o stave budovy Komunitného centra.
K bodu č. 8 – Projektová dokumentácia DS – štúdia, spracovanie projektu a podanie
žiadosti o NFP v rámci výzvy PPA z programu rozvoja vidieka č-22/PRV/2017
Starosta obce prítomných oboznámil s tým, že obec dostala dotáciu vo výške
13 000,00 € z MF SR na opravu Domu smútku. Spolufinancovanie zo strany obce je vo výške
10 %. Na základe toho bola Ing. Renáta Gorasová požiadaná o vypracovanie štúdie na
opravu DS. Túto štúdiu starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa
s jej znením oboznámili a súhlasili, aby sa opravy previedli podľa tejto štúdie. Pán Koreň ešte
objasnil prítomným ako je postavený prístrešok pred Domom smútku.
Podanie žiadostí o NFP v rámci výzvy PPA z programu rozvoja vidieka č. 22/PRV/2017 sa
neprejednávalo.
Keďže nikto z poslancov nemal žiadne dotazy, ani iné návrhy, starosta požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.17/2017.
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Návrh na Uznesenie č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o vypracovanej štúdií na opravu Domu smútku.
Schvaľuje
Opravu Domu smútku podľa predloženej štúdie.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Tomáš Koreň,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci – Peter Horvát, Vladimír Paulov,

K bodu č. 9– Cintorín – betón pre nový rad (cca 15 m3)
Starosta informoval o situácií na miestnom cintoríne a o potrebe vybudovania nového
betónového pásu pre nový rad náhrobných kameňov, avšak náklady na tento úkon nie sú
rozpočtované. Starosta predložil poslancom návrh, aby sa nový betónový pás vybudoval
neskôr, keď bude prebiehať rekonštrukcia budovy OcÚ a keď bude prebiehať oprava Domu
smútku, nakoľko v rámci týchto prác pravdepodobne bude možnosť zakúpiť betón lacnejšie.
Poslanci sa opätovne zhodli na tom, že v ľavej časti cintorína sa bude pokračovať
v pochovávaní do hrobov bez hrobiek na tzv. americký spôsob a v pravej časti ostáva
pochovávanie do hrobiek. K tomuto prejednávanému bodu nebolo prijate žiadne uznesenie.
K bodu č. 10– Informácie o POD – oddychová zóna v centre obce Šamudovce
Starosta obce oboznámil poslancov s prebiehajúcim projektom z Programu obnovy
dediny – Oddychová zóna v centre obce Šamudovce, jedná sa o terénne úpravy pred budovou
Komunitného centra. Práce ešte nie sú dokončené, nakoľko počasie nedovoľuje vysiať trávnik
je potrebné presvetliť jestvujúce stromy a vysadiť aj nové stromy. Tieto práce sa prevedú
neskôr, keď ustúpia horúčavy. Termín na ukončenie realizácie projektu je 31.10.2017.
Poslanci zobrali uvedené informácie na vedomie. Starosta požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu uznesenia č.18/2017.
Návrh na Uznesenie č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 18 ods. 1) písm. zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o prebiehajúcom projekte z Programu obnovy dediny – Oddychová zóna v centre
obce Šamudovce.
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K bodu č. 11 -VZN č. 3/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
Európskeho parlamentu , voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby
do orgánov samosprávy obce Šamudovce
Starosta obce predložil poslancom VZN č. 3/2017 o vyhradení miest a určení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách po
čas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby
do Európskeho parlamentu , voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby
do orgánov samosprávy obce Šamudovce, pretože doteraz platné VZN č. 2/2014 o miestach
určených na umiestňovanie volebných plagátov v obci sa nezhoduje s realitou, nakoľko sa
z verejných priestranstiev odstránili betónové skruže, ktoré boli vyhradené na umiestňovanie
volebných plagátov. Preto bolo potrebné vypracovať nové VZN. Starosta vyzval poslancov,
aby sa k navrhovanému VZN vyjadrili. Poslanci nemali žiadne výhrady ani dotazy, tak
starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.19/2017.
Návrh na Uznesenie č. 19/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
VZN č. 3/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách po čas volebnej kampane pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu , voľby do
orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Šamudovce
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Tomáš Koreň,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci – Peter Horvát, Vladimír Paulov,

K bodu č. 12– Žiadosť o sponzorský príspevok od SZ chovateľov ZO Sliepkovce
Starosta predložil poslancom žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku od
Slovenského zväzu chovateľov ZO Sliepkovce na usporiadanie jubilejného 10. ročníka
miestnej výstavy. Starosta oboznámil prítomných s platným uznesením č. 29/2016, kde bol
každoročný sponzorský príspevok schválený vo výške 100,00 €, ale pre SZ chovateľov ZO
Šamudovce. Vyzval teda poslancov, nakoľko sa jedná o inú ZO, aby sa vyjadrili k žiadosti.
Pán Koreň a p. Balog navrhol prispieť sumou 100,00 €, pani Ferková a Mgr. Hamzová
navrhli prispieť sumou 50,00 €. Starosta dal hlasovať o prvom návrhu p. Koreňa a p. Baloga,
tento bol schválený tromi hlasmi a dvaja poslanci sa zdržali. Starosta požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 20/2017.
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Návrh na Uznesenie č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Žiadosť o sponzorský príspevok od SZ chovateľov ZO Sliepkovce.
Schvaľuje
Sponzorský príspevok vo výške 100,00 €.
Hlasovanie: za: 3 poslanci –Tomáš Koreň,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržali sa: 2 poslanci - Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
neprítomní: 2 poslanci – Peter Horvát, Vladimír Paulov,
K bodu č. 13 – Diskusia
 P. Balog – informoval o zlej sociálnej a materiálnej situácií v rodine p. Marcely
Horvátovej, ktorá žije s druhom p. Jiřím Švábom a ich tromi deťmi. Navrhol, aby
im obec poskytla stavebný materiál na opravu ich domu. Poslankyňa p. Ferková Lívia
informovala poslancov, že v minulosti keď vyhoreli tak im obec poskytla stavebné
kvádre, aby si príbytok opravili, ale oni ich predali. Pán Balog potvrdil, že on od nich
tie kvádre kúpil. Starosta ešte podotkol, že ich príbytok je nelegálna stavba a aj na
cudzom pozemku, keďže oni tento pozemok nevlastnia a obec nebude podporovať
nelegálne stavby. Pán Balog vyzval starostu, aby riešil nelegálne stavby, ktoré
pribudli v našej obci. Starosta odpovedal, že ide o nelegálne stavby, ktoré sú
v katastrálnom území obce Lastomír. Ako náhle bude mať obec vklad zmeny
katastrálnych hraníc území obcí Lastomír a Krásnovce, tak sa začneme touto
problematikou zaoberať.
 Pán Balog- mal výhrady k postupu Rady školy proti vybaveniu petície, ktorá bola
doručená na OcÚ a znovu obvinil obecný úrad z úniku informácii. Podľa jeho tvrdenia
táto petícia sa objavila v Michalovciach u nemenovaného lekára. Starosta reagoval, že
petícia bola odstúpená, podľa pokynov právnika JUDr. Sotolářa na prejednanie Rade
školy pri ZŠ Šamudovce. Momentálne je už celý spis vrátený a nachádza sa na
obecnom úrade. Obec túto petíciu neposkytla ďalšej osobe, takže zo strany obce
neunikli, žiadne informácie.
 Na poslednom zasadnutí OZ dňa 14.6.2017 a následne na pracovnom stretnutí
riaditeľky ZŠ a poslancov OZ konaného dňa 20.6.2017 sa dohodlo, že od 1.9.2017
bude prijatý pedagogický asistent učiteľa z radov Rómov, aby bol nápomocný pri
dozore žiakov v škole. Na túto pozíciu spomedzi seba Rómovia vybrali pani Editu
Pulkovú. Starosta spolu s ekonómkou informovali poslancov, o tom, že pani Edita
Pulková, nespĺňa kvalifikačné predpoklady na pracovné miesto –pedagogický asistent
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učiteľa, takže nemôže byť prijatá na túto pozíciu. Pedagogický asistent učiteľa musí
spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.
 Pani Ferková upozornila na problém s rómskou mládežou, ktorá sa zdržiava na
miestnom cintoríne a zbytočne púšťa vodu. Neraz ich upozornila, aby sa na cintoríne
nezdržiavali a nepúšťali vodu, ale nič to nie je platné. Starosta povedal, že o tomto
probléme vie, nakoľko sa na tento problém už sťažovali aj ostatní obyvatelia, ale voda
na cintoríne sa nedá odstaviť. Prisľúbil však, že bude tento problém riešiť.
 Mgr. Hamzová predniesla sťažnosť občanov, že na autobusovej zástavke pri s.č.
91 po dažďoch stojí voda a nedá sa zástavka používať, lebo je celá zaplavená
a druhá požiadavka od obyvateľov je na vybudovanie cyklotrasy v obci. Starosta
ubezpečil, že situáciu pred autobusovou zástavkou vyrieši, a projekt na cyklochodník má obec spracovaný, ale zatiaľ nevyšla výzva do ktorej by sa obec
zapojila a vlastné finančné prostriedky na vybudovanie cyklo-chodníka obec nemá.
K bodu 14. - Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Jana Lebedová
Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: p. Tomáš Koreň
p. Mgr. Alena Hamzová
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