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Zápisnica  

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, 

 konaného dňa 13.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Starosta obce : Emil Ircha   

                             Poslanci : Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                                              Maroš Lebeda, Marián  Balog, Vladimír Paulov, Tomáš Koreň, 

                                              Peter  Horvát 

Ďalší prítomní:    Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce 

                              Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce 

         

 PROGRAM: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

5. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 

6. Návrh VZN č. 1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a DS 

7. Rozpočtové opatrenie 

8. Informácia o skolaudovaní budovy KC 

9. Informácia o prácach na stavbe OcÚ a KD 

10. Informácia o ukončení prác na oprave DS 

11. Informácia o vypracovaní a zaslaní projektu Rekonštrukcia DS Šamudovce 

a úprava okolia  v rámci výzvy PRV 

12. Rôzne 

13. Posedenie pri príležitosti koncu kalendárneho roka 

14. 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 šiesti poslanci OZ a zasadnutie je 

uznášania schopné. Jeden poslanec OZ neprítomný. 

Oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ a vyzval , aby sa k programu 

vyjadrili. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne  pripomienky, ani doplňujúce návrhy, 

starosta dal hlasovať o programe OZ.  

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Marián  Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                                                  Maroš Lebeda,  Tomáš Koreň,  Peter  Horvát, 

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

             neprítomný:     1 poslanec – Vladimír Paulov 
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Starosta obce skonštatoval, že  program OZ bol šiestimi poslancami schválený  

v tomto znení: 

1. 1 Otvorenie  
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

5. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 

6. Návrh VZN č. 1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a DS 

7. Rozpočtové opatrenie 

8. Informácia o skolaudovaní budovy KC 

9. Informácia o prácach na stavbe OcÚ a KD 

10. Informácia o ukončení prác na oprave DS 

11. Informácia o vypracovaní a zaslaní projektu Rekonštrukcia DS Šamudovce 

a úprava okolia  v rámci výzvy PRV 

12. Rôzne 

13. Posedenie pri príležitosti koncu kalendárneho roka 

14. Záver 

      

K bodu č. 2 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

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

konalo 27.9.2017 s konštatovaním, že všetky body uznesení boli splnené. 

 

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

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

zápisnice určil poslancov p. Líviu Ferkovú a p. Mariána Baloga. 

 

K bodu č. 4– Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

p. Mgr. Alena Hamzová a p. Maroš Lebeda a p. Peter Horvát. 

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

a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu. 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Marián  Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                                                  Maroš Lebeda,  Tomáš Koreň,  Peter  Horvát, 

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

             neprítomný:     1 poslanec – Vladimír Paulov 

                 

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

p. Mgr. Alena Hamzová a p. Maroš Lebeda a p. Peter Horvát. 
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K bodu č. 5 – Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ  Návrh rozpočtu obce Šamudovce na rok 2018 

a viacročný rozpočet obce na roky 2019, 2020.  Hlavná kontrolórka  obce prečítala 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce , v ktorom odporučila poslancom OZ schváliť návrh 

rozpočtu obce Šamudovce na rok 2018 a zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce Šamudovce 

na roky 2019,2020. Starosta vyzval prítomných, aby predložili svoje námietky a pripomienky. 

Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy, starosta obce 

dal hlasovať o schválení rozpočtu obce na rok 2018 a vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala 

návrh na uznesenie č. 27/2017. 

 

Návrh na uznesenie č. 27/2017 

 

 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 2018 

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 2019, 2020 

 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Marián  Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                                                  Maroš Lebeda,  Tomáš Koreň,  Peter  Horvát, 

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0   

             neprítomný:     1 poslanec – Vladimír Paulov 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 27/2017 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 

K bodu č.6 – Návrh VZN č.1/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku 

 

 Starosta obce pristúpil k prerokovaniu  návrhu VZN č. 1/2018  o Prevádzkovom 

poriadku pre pohrebisko a dom smútku obce Šamudovce (tvorí prílohu zápisnice), 

s navrhnutou zmenou, ktorá sa týka zrušenia písmena c v čl. 9, bode 5., kde bolo stanovené 

výšku ročného nájomného za rezerváciu hrobových miest pre občanov s pobytom mimo obce 

Šamudovce schváliť obecným zastupiteľstvom. Uviedol, že počas roka 2017 pri vyberaní 

poplatku ročného nájomného za pohrebné miesto došlo k situácií, že poniektorí obyvatelia 

obce si začali rezervovať hrobové miesta nielen pre seba, ale aj pre celé rodiny, túto 

rezerváciu chceli vyplatiť ihneď a nečakať za schválením na OZ. 
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Navrhol zrušiť písmeno c v čl. 9, bode 5 a výšku ročného nájomného za rezerváciu 

hrobových miest vyberať od každého občana aj mimo trvalého pobytu v obci rovnako tak, ako 

bolo schválené v čl. 9, bod 5 písm. a) a b) VZN č. 3/2016 t.j. pri novom hrobe  sumu 2,00 € 

a pri využití starého hrobu sumu 1,00 €. 

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

pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy. Vyzval prítomných poslancov OZ – prítomný bol už 

aj poslanec p. Vladimír Paulov, aby sa k návrhu VZN vyjadrili.  

Keďže nikto z prítomných už nemal žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy 

starosta vyzval poslancov, aby  pristúpili k hlasovaniu. Požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu uznesenia č. 28/2017. 

 

Návrh na Uznesenie č. 28/2017 

 

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

zriadení v z. n. p. 

  

Schvaľuje 

VZN č.1/2018 o Prevádzkovom poriadku pre pohrebisko a dom smútku  obce Šamudovce. 

 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Marián  Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                                                  Maroš Lebeda,  Tomáš Koreň,  Peter  Horvát, 

                        proti : 0 

                        zdržal sa:          1 poslanec – Vladimír Paulov 

             neprítomní:    

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 28/2017 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 a č. 7/2017 

 

Starosta  obce prítomným poslancom  predložil na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

zo dňa 24.11.2017 (príloha zápisnice). Jednalo sa o poskytnutý nenávratný finančný príspevok 

zo SIEA na“ Rekonštrukciu OCÚ + KD – zateplenie“ a následne čerpanie uvedeného 

príspevku. 

Zároveň starosta predložil Rozpočtové opatrenie č.7/2017 zo dňa 6.12.2017 (príloha 

zápisnice).  

Vo výdavkovej časti sa jedná o presuny medzi položkami bežných výdavkov a presuny medzi 

položkami kapitálových výdavkov. 

V príjmovej časti sa jedná o navýšenie príjmových položiek na základe zmlúv o poskytnutí 

NFP prebiehajúcich projektov. 

 

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k RO, preto starosta požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.29/2017 a dal o návrhu hlasovať. 
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Návrh na Uznesenie č. 29/2017 

 

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)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Berie na vedomie 

 
Rozpočtové opatrenie č.6/2017 zo dňa 24.11.2017. 

 

Schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č.7/2017 zo dňa 6.12.2017 

 

Hlasovanie:   za: 7 poslanci – Marián  Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                                                  Maroš Lebeda,  Tomáš Koreň,  Peter  Horvát, Vladimír Paulov 

                        proti : 0 

                        zdržal sa:   0        

             neprítomní: 0   

 

Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 29/2017 bolo  siedmimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 8 – Informácia o skolaudovaní budovy KC 

 

Starosta obce  informoval prítomných poslancov o postupe prác pri kolaudovaní 

budovy Komunitného centra ,v ktorom teraz dočasne sídli OCÚ a TSP a čo všetko bolo 

potrebné vykonať, aby prešla kolaudácia, zápis do katastra nehnuteľnosti a následne potreba 

registrácie zmeny sídla KC na VÚC Košice. 

  Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 

  

K bodu č. 9– Informácia o prácach na stavbe OcÚ a KD 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o postupe prác na stavbe Obecného 

úradu a kultúrneho domu, ktoré sú povinné z projektu a prác, ktoré sú riešené vo vlastnej 

réžii. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 10 – Informácia o ukončení prác na oprave DS 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o ukončení prác na oprave Domu 

smútku. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 
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K bodu č. 11 – Informácia o vypracovaní a zaslaní projektu Rekonštrukcia DS 

                         Šamudovce a úprava okolia v rámci výzvy PRV 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o podaní projektu „Rekonštrukcia 

domu smútku Šamudovce a úprava okolia“ v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka. 

V rámci uvedeného projektu by sa mala riešiť strešná krytina, chodník, dlažba, oplotenie za 

DS a výstavba chodníka pri hrobových miestach. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 12–  Rôzne 

 

Starosta obce prítomných poslancov informoval o: 

 

 poskytnutí mimoriadneho členského príspevku v spojení s platbou 

nevyrovnaných členských príspevkov pre združenie MAS DUŠA o.z. vo výške 

720 €, ktoré musela uhradiť každá obec, ktorá je v združení, aby sa mohlo 

preukázať zabezpečenie 5%-ného podielu spolufinancovania S-CLLD 

v pôsobnosti združenia MAS DUŠA pri predložení žiadosti o príspevok na 

chod MAS, ktorá už získala štatút miestnej akčnej skupiny. 

 o zmene zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Prevažná časť zmien nadobudne 

účinnosť od 1.1.2018 a vyžiada si aj zmenu VZN. Táto zmena sa dotkla aj 

právnej úpravy, ktorá bola vykonaná zákonom č. 90/2017 Z.z. a týka sa 

spätného zberu odpadových pneumatík a v rámci zberu VKM na báze lepenky 

a zároveň o spôsobe likvidácie uvedených komodít doposiaľ. 

 o podpísaní zmluvy o dielo s firmou PP PROTECT ,s.r.o., na vypracovanie 

bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných obcou 

(bezpečnostný projekt), bezpečnostných opatrení, vypracovanie súvisiacich 

dokumentov a poskytovanie služieb „Zodpovednej osoby“ v súlade so 

zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko to 

všetko musí vykonať firma, ktorá má na to certifikát. 

 uskutočňovaní stavebných prác na oprave chodníka a školského dvora 

základnej školy.  

 uskutočnení akcie „Vianočná akadémia“, ktorá sa bude konať v priestoroch KC 

dňa 17.12.2017 o 15,00 hodine. Požiadal poslancov OZ o dochvíľnu účasť 

a dohľad na  správanie sa zúčastnených občanov, aby nedošlo k rušenie počas 

kultúrneho programu. 

Poslanec p. Maroš Lebeda navrhol, aby sa do budúcna riešilo skrátenie 

programu VA, nakoľko mládež pri dlhšom programe začína vyrušovať 

vystúpenie ostatných účinkujúcich. 

 o tom, že sa pripravuje vydanie kultúrno spoločenských novín Šamudovčan, 

ktorého prvé číslo vyjde ešte za mesiac december 2017, pracovnú verziu 

poskytol poslancom k nahliadnutiu. 
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 Starosta obce upovedomil poslancov OZ o možnosti navrhnúť im koncoročnú 

odmenu. Vyzval prítomných, aby predložili svoje návrhy. 

Poslanec p. Balog Marián vystúpil s tým, aby odmena bola navrhnutá podľa zásluh 

a aktívnej činnosti poslanca. 

Poslanec  p. Lebeda navrhol, aby odmena bola určená podľa kľúča dohodnutého 

v minulom roku, kedy ale nebola zrealizovaná. 

Poslankyňa p. Hamzová navrhla odmenu určiť za účasť na zasadnutiach OZ a akciách 

uskutočňovaných obcou. 

Poslanec p. Koreň sa vyjadril, že poslanci za aktívnu účasť na zasadnutiach a akciách 

dostávajú odmenu a táto odmena sa týka celoročnej práce poslanca OZ. 

Po svojom vyjadrení sa ospravedlnil a zo zasadnutia OZ odišiel pre rodinné 

povinnosti. 

Starosta obce navrhol poslancom, aby sa určilo po 10 € za každú účasť na 

zasadnutiach OZ a akciách usporiadaných obcou počas roka 2017. 

K navrhovanej odmene nemal nikto z prítomných poslancov OZ žiadne pripomienky, 

preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.30/2017 

a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na Uznesenie č. 30/2017 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje    

 

Ročnú odmenu pre poslancov OZ vo výške po 10 € za účasť na každom zasadnutí OZ počas 

roka 2017 a každej akcií usporiadanej v roku 2017. 

 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Marián  Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                                                  Maroš Lebeda,  Peter  Horvát, Vladimír Paulov 

                        proti : 0 

                        zdržal sa: 0        

             neprítomný: 1 poslanec - Tomáš Koreň   

Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 30/2017 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 Starosta obce pristúpil k prehodnoteniu Sadzobníka miestnych poplatkov za práce 

a služby vykonávané Obecným úradom v Šamudovciach (tvorí prílohu zápisnice). 

Vyzval prítomných, aby predložili svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy, hlavne 

čo sa týka poplatku za prepožičanie miestnosti KD, pretože po ukončení rekonštrukcie 

budú tieto priestory úplne vynovené a zariadené. 

Po obšírnej rozprave, v ktorej padli rôzne návrhy sa poslanci nakoniec zhodli na 

sadzbe poplatku nasledovne:  

Akcia: 

- tanečné zábavy, diskotéky, plesy, - za každý prenajatý deň 100 €, záloha  100 € 

- rodinné oslavy– za prvý prenajatý deň 100 €, za každý ďalší deň po 20 €, záloha 100 

  € 
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- kultúrno-športové akcie- za jeden prenajatý deň 100 €, záloha 100 €  

- pohrebné hostiny, kary – poplatok ostáva nezmenený vo výške 10 € a bez zálohy 

- iné akcie vyššie neuvedené – 20 € , bez zálohy 

- rozlúčka so zosnulým – 100 € prvý prenajatý deň, + 20 €  za druhý deň a následné každý 

        ďalší, záloha 100 €. 

Poplatky za prepožičanie miestnosti KD pre obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt 

v obci Šamudovce budú za dvojnásobok vrátane zálohovej platby. 

Ostatné poplatky v sadzobníku miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané obecným 

úradom ostávajú v platnosti aj naďalej. 

Zároveň sa týmto sadzobníkom ruší sadzobník miestnych poplatkov schválený OZ dňa 

9.12.2015 uznesením č. 51/2015. 

 

Keďže všetci poslanci OZ súhlasili  s návrhom, starosta požiadal návrhovú komisiu 

o prečítanie návrhu uznesenia č.31/2017 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na Uznesenie č. 31/2017 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje    

Sadzobník miestnych  poplatkov za práce a služby vykonávane obecným úradom Šamudovce. 

Hlasovanie:   za: 6 poslanci – Marián  Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                                                  Maroš Lebeda,  Peter  Horvát, Vladimír Paulov 

                        proti : 0 

                        zdržal sa:   0        

             neprítomný: 1 poslanec - Tomáš Koreň   

Starosta  skonštatoval, že uznesenie č. 31/2017 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 13 – Posedenie pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 

 

 Starosta obce poďakoval všetkým poslancom OZ, ako aj pracovníkom OCÚ za prácu 

odvedenú počas roka 2017 a všetkých pozval k slávnostnému stolu. 

 

K bodu  14. -  Záver 

 

Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť, zaželal krásne vianočné sviatky prežité 

v zdraví a pokoji a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Mária Keltiková            

               Emil Ircha 

             starosta obce 

 

Overovatelia: p. Lívia Ferková                             

                        p. Marián Balog                             


