Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
24.4.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Emil Ircha, starosta obce
Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, Ján Andrejko

Neprítomná:

Ing. Miroslava Dzetkuličová

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, administratívna pracovníčka obce
Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
6. Dodatok k zmluve o výkone správy majetku –vodovod pre VVS, a.s. Michalovce
7. Žiadosť o odpredaj obecného majetku – pozemok p.č. 517/9 – rod. Pavlova č. 18
8. Odpredaj obecného majetku – vysokozdvižný vozík
9. Informácie o podaných žiadostiach o NFP a dotáciu
10. Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov OZ
11. Ponuka zberovej spoločnosti FURA
12. Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2018
13. Rôzne
14. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci OZ a zasadnutie je uznášania
schopné. Jedna poslankyňa neprítomná – ospravedlnená (kúpeľná liečba).
K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ a vyzval , aby sa
k programu vyjadrili. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce
návrhy, starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 11/2019 a dal
o návrhu hlasovať.
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Návrh na uznesenie č. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ján Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 11/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu 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. Annu Berešovú.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Maroš Lebeda, p. Tomáš Koreň a p. Ján Andrejko.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu.
Návrh na uznesenie č. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Zloženie mandátovej a návrhovej komisie: p. Maroš Lebeda, p. Tomáš Koreň a p.
Ján Andrejko.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, , Ján Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa - Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 12/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
K bodu č. 5 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 6.2.2019 s konštatovaním, že uznesenia sú splnené, prípadne sa plnia priebežne.
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K bodu č. 6 – Dodatok k zmluve o výkone správy majetku –vodovod pre VVS, a.s.
Starosta obce prítomným poslancom predložil na prejednanie návrh dodatku č.1 k
zmluve o výkone správy majetku obce s VVS, a.s. pre potreby vypracovania Plánu obnovy na
prevádzkovaný verejný vodovod v obci.
Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy prerokovalo bez pripomienok.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 13/2019 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 13/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce
s VVS, a.s.
Prerokovalo: Bez pripomienok
Schvaľuje: 1. Zverenie majetku obce (Rozvodné potrubie v obci Šamudovce) do správy pre

VVS, a.s. (účtovná hodnota majetku nie je známa ).
2. Podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
(Rozvodné potrubie v obce Šamudovce)
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, , Ján Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa - Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 13/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
Bod č. 7 – Žiadosť o odkúpenie obecného majetku – pozemok p.č. 517/9- r. Pavlova č.18
Starosta obce prítomných informoval o žiadosti Zdenky Pavlovej, bytom Šamudovce
č. 18 o odkúpenie obecného pozemku p.č. 517/9 v k .ú Šamudovce. Ide o pozemok v prednej
časti pred jej rodinným domom, ktorý dlhodobo užívajú a menovaná iba pred nedávnom
zistila nezrovnalosti v nehnuteľnostiach, ktoré užíva.
Poslanci zobrali žiadosť p. Pavlovej Zdenky na vedomie s tým, že je potrebné zistiť
presný postup odpredaja obecného majetku a informáciu podať na najbližšom zasadnutí OZ,
o čo požiadali starostu obce.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 14/2019.
Návrh na uznesenie č. 14/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Žiadosť Zdenky Pavlovej, bytom Šamudovce č.d. 18 o odkúpenie
pozemku p.č. 517/9 v k.ú. Šamudovce, ktorého vlastníkom je
Obec Šamudovce.
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Ukladá: Starostovi obce zistiť presný postup odpredaja obecného majetku a tento predložiť
na najbližšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, , Ján Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa - Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 14/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.

Bod č. 8 – Odpredaj obecného majetku – vysokozdvižný vozík
Starosta obce požiadal o vyjadrenie k prípadnému odpredaju vysokozdvižného vozíka,
ktorý obec nepoužíva z dôvodu nefunkčnosti stroja. Poslanci zobrali informáciu na vedomie
s tým, že predmetný vysokozdvižný vozík sa stáva z dôvodu nefunkčnosti nadbytočným
a odporučili jeho vyradenie z majetku obce.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 15/2019.
Návrh na uznesenie č. 15/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Informáciu o tom, že sa vysokozdvižný vozík stáva v majetku obce
z dôvodu nefunkčnosti nadbytočný a doporučujú jeho vyradenie
z majetku obce.

Bod č. 9 –Informácie o podaných žiadostiach o NFP a dotáciu
Starosta prítomných poslancov informoval o podaných žiadostiach o NFP.
 Žiadosť o NFP cez Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny na zariadenie KC
Šamudovce. ( žiadosť doposiaľ nebola hodnotená)
 Žiadosť o NFP cez nadáciu SPP – na opravu podláh, omietok kuchyne a skladov KC
Šamudovce. (schválená vo výške 8.000 € )
 Žiadosť o NFP cez Ministerstvo financií SR (doposiaľ neprehodnotená)
 Žiadosť o NFP cez PPA na rekonštrukciu DS a úpravu okolia vo výške 71.777,78 €.
Dotácia na rekonštrukciu DS – (schválené všetko mimo betónového plota a brány.)
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Starosta prítomných poslancov informoval o možnosti podania žiadosti o NFP cez výzvu
Ministerstva vnútra SR na rozšírenie kamerového systému v obci, ktorú je treba podať do
15.5.2019.
Všetci poslanci OZ sa zhodli na tom, že je potrebné , aby v obci bolo viac kamier a súhlasili
s podaním žiadosti.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 16/2019 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 16/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Informáciu o podaných žiadostiach o NFP.
Schvaľuje: Podanie žiadosti o NFP na rozšírenie kamerového systému v obci v rámci výzvy
MV SR.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, , Ján Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa - Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 16/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
Bod č. 10 – Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov OZ s dodatkom č. 1, ktorý bude
neoddeliteľnou súčasťou Zásad odmeňovania poslancov OZ zo dňa 3.12.2018 a ním
v súvislosti so zmenou zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení n. p.
vykonanej zákonom č. 5/2019 Z.z., bolo potrebné zmeniť a doplniť bod č.1 a vložiť bod č. 3,
ktorý sa týka mesačnej odmeny zástupcovi starostu obce za výkon svojej funkcie. Od
1.2.2019 patrí zástupcovi starostu mesačná odmena vo výške, ktorú určuje starosta obce.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.17/2019 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 17/2019
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) a § 25 ods. 9 zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje : Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ obce Šamudovce
s účinnosťou od 1.2.2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zásad odmeňovania
poslancov OZ zo dňa 3.12.2018.
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Hlasovanie: za: 4 poslanci – Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, , Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 2 poslanci – Maroš Lebeda, Tomáš Koreň
neprítomná: 1 poslankyňa - Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 17/2019 bolo štyrmi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
Bod č. 11 – Ponuka zberovej spoločnosti FURA Košice
Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval o ponuke vývozu komunálneho
odpadu a separovaného zberu z obce firmou FURA Košice, ktorá má vlastné skládky, lepšie
zvládnutý odvoz odpadu a sú aj lacnejší. TaZS Michalovce už onedlho nebudú mať kde voziť
odpad a preto je potrebné situáciu už riešiť teraz. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či
nebude výhodnejšie prejsť k firme FURA Košice.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 18/2019.
Návrh na uznesenie č. 18/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Ponuku zberovej spoločnosti FURA Košice na vývoz komunálneho
a separovaného odpadu z obce.
Bod č. 12 – Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2018
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o prednesenie stanoviska
k záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2018 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok
2018 (príloha zápisnice).
Pani Ing. Beáta Pavlová, hlavná kontrolórka obce prečítala svoje stanovisko k záverečnému
účtu v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a odporučila poslancom OZ schváliť Záverečný účet Obce Šamudovce za rok 2018 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2018 vo výške 29.747,97 € do rezervného fondu obce.
Starosta dal hlasovať o Záverečnom účte obce Šamudovce, celoročnom hospodárení obce za
rok 2018 a o prevode prebytku hospodárenia do rezervného fondu.
Požiadal návrhovú komisiu, by pre čítala návrh na uznesenie č. 19/2019 a dal o návrhu
hlasovať.
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Návrh na uznesenie č. 19/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, písm. a) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) až c) § 14 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.
Berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018.
Schvaľuje: 1. Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie obce Šamudovce
bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 29.747,97 €
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, , Ján Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa - Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 19/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
Bod č. 13 – R ô z n e
 Starosta obce prítomným poslancom predložil na prejednanie aktualizovaný a
prepracovaný Štatút obce Šamudovce.
Poslanci OZ Štatút obce preštudovali a nemali k nemu žiadne výhrady.
Požiadal návrhovú komisiu, aby pre čítala návrh na uznesenie č. 20/2019 a dal o návrhu
hlasovať.
Návrh na uznesenie č.20/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce na základe č. 64 až 71 Ústavy SR a v súlade s §
11 ods. 4, písm. k) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Štatút obce Šamudovce zo dňa 23.4.2019.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, , Ján Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa - Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 20/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
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 Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s aktualizovaným
Organizačným poriadkom Obecného úradu v Šamudovciach.
Poslanci OZ Organizačný poriadok Obecného úradu v Šamudovciach preštudovali a zobrali
na vedomie.
Požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 21/2019 .
Návrh na uznesenie č. 21/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce na základe ustanovenia § 11 ods. 4, zákona a § 13,
ods. 4, písm. d) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Organizačný poriadok Obecného úradu v Šamudovciach zo dňa
24.4.2019.
 Starosta obce prítomných poslancov oboznámil s aktualizovaným
Organizačným poriadkom Základnej školy Šamudovce.
Poslanci OZ Organizačný poriadok Základnej školy Šamudovce preštudovali a zobrali na
vedomie.
Požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 22/2019 .
Návrh na uznesenie č.22/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce na základe ustanovenia § 11 ods. 4, zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Organizačný poriadok Základnej školy Šamudovce zo dňa 23.4.2019.
 Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi
Šamudovce o poskytnutie dotácie na reštaurovanie ikonostasu
v gréckokatolíckom chráme v Šamudovciach.
Vyzval poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili. Všetci poslanci navrhli poskytnúť
dotáciu vo výške 1.500 €.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.23/2019 a dal o návrhu
hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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Schvaľuje: Poskytnutie dotácie vo výške 1.500 € pre Gréckokatolícku cirkev Šamudovce na
reštaurovanie ikonostasu v gréckokatolíckom chráme v Šamudovciach.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, , Ján Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomná: 1 poslankyňa - Ing. Miroslava Dzetkuličová
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 23/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
 Poslankyňa p. Helena Demková požiadala starostu obce o zabezpečenie hliny
na oddychovú zónu na úpravu terénu.
 Poslankyňa p. Lívia Ferková sa dotazovala, kto sa stará o vývoz textílií
z kontajnera pri gréckokatolíckej fare, pretože je pri ňom neustále neporiadok
od porozhadzovaného šatstva.
 starosta obce informoval poslancov OZ o ďalšom fungovaní SOŠ Strážskeelokované pracovisko Šamudovce 100.
 starosta obce informoval poslancov OZ o e-maile od Ľudovíta Baloga,
Šamudovce 153, v ktorom žiada o prešetrenie výstavby budovy, ktorú stavia
Miroslav Horvát, jeho sused.
Uviedol, že danú vec konzultoval so Stavebným úradom Michalovce, ako aj
samotným Miroslavom Horvátom, ktorý bol ústne napomenutý, že aj keď je
čiastočným vlastníkom pozemku, nemá k stavbe vybavené potrebné stavebné
povolenia a bol vyzvaný, aby vo výstavbe nepokračoval, kým si povolenia
nevybaví. O tomto bude informovaný aj oznamovateľ p. Ľudovít Balog.
Bod č. 14 – Záver
Na záver rokovania starosta obce prítomným poslancom OZ poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková

Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: Lívia Ferková
Anna Berešová
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