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Zápisnica  
z 1. - ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce 

Šamudovce, konaného dňa 02.01.2015. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Emil Ircha 

                           Poslanci : Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Alena Hamzová, Ľubomír Balog,  

                                            Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň 

      

Ďalší prítomní:   Jana Lebedová, účtovníčka  obce 

                             Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce  

 PROGRAM: 

1) Otvorenie zasadnutia. 

2) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ, odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ. 

3) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

4) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

5) Vystúpenie novozvoleného starostu. 

6)  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

7)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

8)  Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

9)  Návrh na zriadenie obecných komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich 

 predsedov a členov. 

10) Voľba zástupcu starostu. 

11) Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

  zasadnutia OZ. 

12) Určenie platu starostu. 

13) Diskusia. 

14) Záver. 

 

 

K bodu 1. - Otvorenie zasadnutia 

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ  otvoril p.Vladimír Paulov. Privítal prítomných 

a všetkým zaželal veľa úspechov v novom roku.  

 

K bodu 2. - Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ, odovzdanie 

                 osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ. 

 

 Vladimír Paulov požiadal predsedkyňu Miestnej volebnej komisie vo voľbách do 

orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014 p. Vlastu Pavlovú, aby prítomných 

oboznámila s výsledkami volieb a zároveň aby odovzdala osvedčenia o zvolení 

novozvolenému starostovi obci a poslancom novozvoleného OZ. Predsedkyňa MVK 

prítomných oboznámila s výsledkami voľby starostu a OZ. Skonštatovala, že za starostu obce 

bol zvolený p. Emil Ircha s počtom hlasov 127 a za poslancov OZ boli zvolení: 
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p. Maroš Lebeda s počtom hlasov 126, 

p. Emil Ircha s počtom hlasov 122 

p. Lívia Ferková s počtom hlasov 119 

p. Alena Hamzová s počtom hlasov 107 

p. Ľubomír Balog s počtom hlasov 81 

p. Vladimír Paulov s počtom hlasov 81 

p. Marián Balog  s počtom hlasov 79 

Keďže pán Emil Ircha sa vzdal mandátu poslanca OZ, predsedkyňa MVK  konštatovala , že  

za poslanca OZ sa dopĺňa prvý náhradník pán Tomáš Koreň s počtom hlasov 74. Všetkým 

zvoleným poslancom OZ a novozvolenému starostovi obce odovzdala Osvedčenie o zvolení. 

Uvedené informácie prítomní vzali na vedomie. 

 

Návrh na Uznesenie č. 1/2015 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa  § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.  

 

berie na vedomie 

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 15.11.2014. 

            

K bodu č.3 - Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

 

 p. Vladimír Paulov požiadal novozvoleného starostu obce p. Emila Irchu, aby zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu obce. Pán Emil Ircha prečítal sľub starostu obce a na znak 

súhlasu ho podpísal. 

 

Návrh na Uznesenie č. 2/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 13ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.   

konštatuje, že 

novozvolený starosta obce Emil Ircha zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. 

 

 

K bodu č. 4 - Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

 

 p. Emil Ircha požiadal poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, aby zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. Požiadal p. Alenu  Hamzovú, aby sľub poslancov OZ 

prečítala a na znak súhlasu všetci novozvolení poslanci OZ sľub podpísali. 

  

Návrh na Uznesenie č. 3/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 1  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení n. p.   

konštatuje, že 

zvolení poslanci: Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Alena Hamzová,  

Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň,   

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
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K bodu č. 5 - Vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

 Po zložení sľubu sa vedenia zasadnutia ujal novozvolený starosta obce p. Emil Ircha. 

Vo svojom príhovore poďakoval všetkým , ktorí mu vo voľbách dali svoj hlas a zároveň 

poďakoval aj predchádzajúcemu starostovi obce a zastupiteľstvu obce za ich činnosť 

v predchádzajúcom období. Vyjadril prísľub, že si bude svoje povinnosti plniť tak, aby 

obyvateľov obce nesklamal. 

 

Návrh na Uznesenie č. 4/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.   

berie na vedomie 

Vystúpenie novozvoleného starostu obce p. Emila Irchu. 

 

K bodu č. 6 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Starosta obce p. Emil Ircha prítomných oboznámil s programom ustanovujúceho 

zasadnutia OZ. Vyzval prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy, keďže nikto 

z prítomných nemal žiadne  pripomienky starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 

5/2015, ktorý prečítala p.A.Hamzová.  

 

Návrh na Uznesenie č. 5/2015 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p.  

Schvaľuje 

 

Program ustanovujúceho zasadnutia 

 

1.Otvorenie zasadnutia. 

2.Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ, odovzdanie osvedčení o zvolení 

   novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného OZ. 

3.Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia 

   novozvoleným starostom. 

4.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

5.Vystúpenie novozvoleného starostu. 

6.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

7.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

8.Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

9.Návrh na zriadenie obecných komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a 

   členov. 

10.Voľba zástupcu starostu. 

11.Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia OZ. 

12.Určenie platu starostu. 

13.Diskusia. 

14.Záver. 
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Hlasovanie:    za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Alena Hamzová,  

                                                     Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog,  

                                                     Tomáš Koreň  

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0  

Starosta skonštatoval, že  Uznesenie  č. 5/2015 bolo schválené, tak ako bolo navrhnuté 

                         

 

K bodu č. 7 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

Starosta obce za zapisovateľku  zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov zápisnice 

určil  poslancov p. Maroša Lebedu a  p. Vladimíra Paulova 

                                          

K bodu 8.-  Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

p. Alena Hamzová, p. Ľubomír Balog, p. Tomáš Koreň 

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

a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu. 

Hlasovanie:  za:  7 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň  

                        proti :  0  poslancov                                      

                        zdržal sa:  0  poslancov                                  

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

p. Alena Hamzová, p. Ľubomír Balog, p. Tomáš Koreň 

                        

 

K bodu 9. - Návrh na zriadenie obecných komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich 

                    predsedov a členov 

 

Starosta obce navrhol, aby v obci boli zriadené komisie: pre verejný záujem, verejný 

poriadok, inventarizáciu majetku, kultúrna komisia a sociálna komisia pre monitorovanie 

rodín s ťažkým zdravotným postihom. 

 Do komisie pre verejný poriadok navrhol predsedu poslanca Mariána Baloga a za 

predsedu komisie verejného záujmu poslanca Tomáša Koreňa. 

K uvedenému sa vyjadril poslanec Vladimír Paulov, ktorý ako bývalý starosta sa 

snažil vysvetliť, že komisie nie sú potrebné, pretože každé riešenie problému je v kompetencii 

starostu obce, ktorý musí všetko promptne vyriešiť a nečakať za zasadnutím komisie. 

Možným riešením je aj zriadenie rómskej hliadky pre verejný poriadok. 

Poslanec Maroš Lebeda uviedol, že komisie v minulosti zriadené boli, ale nikdy sa 

zasadania miestnych komisií  neuskutočnilo.  

Poslankyňa Lívia Ferková uviedla, že komisie sú potrebné, pretože po obci je 

neporiadok, a domnieva sa, že komisie budú mať vplyv na poriadok v obci. 
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Poslanci Marián Balog a Ľubomír Balog sa vyjadrili hlavne k neporiadku a  

rozhádzaných odpadkoch pri ich domoch a na autobusovej zastávke. 

Poslanec Vladimír Paulov navrhol rozdeliť poslancov  podľa úsekov domov a aby 

každý poslanec zodpovedal na svoj úsek. 

Vzhľadom k tomu, že na zasadnutie neboli pripravené návrhy členov komisií z radov 

poslancov a odborníkov z radov obyvateľov obce ako aj ich činnosť, prejednanie bodu č. 9 

určil starosta obce na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

K bodu 10. – Voľba zástupcu starostu 

 

 Starosta obce p. Emil Ircha oznámil, že  za zástupcu starostu  určuje p. Líviu Ferkovú 

a  požiadal návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. 

 

Návrh na Uznesenie č. 6/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce § 13 ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.  

 

Volí 

Za zástupcu starostu obce p. Líviu Ferkovú. 

 

Hlasovanie:  za:  4 poslanci :  Lívia Ferková, Alena Hamzová, Balog Ľubomír, Balog 

                                                  Marián 

                      proti :  1  poslanec: Maroš Lebeda                                      

          zdržal sa:  2  poslanci: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov    

   

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 6/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 

                        

K bodu č. 11. – Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

                          OZ  

 

Starosta obce p. Emil Ircha navrhol, aby p. Maroš Lebeda  bol oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OZ. K uvedenému sa vyjadril p. Maroš Lebeda s tým, že nech danou 

úlohou bude poverená zástupkyňa starostu p. Lívia Ferková. Starosta vysvetlil, že túto úlohu 

bude poslanec plniť iba v prípade, ak zástupkyňa starostu nie je prítomná alebo odmietne 

viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby predložila 

návrh na uznesenie. 

 

Návrh na Uznesenie č. 7/2015 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 12 ods. 2  prvá veta,ods.3 tretia veta, ods. 5 

tretia veta a ods. 6 tretia veta  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Poveruje poslanca p.  Maroša Lebedu 

Zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa §12 ods. 2  prvá veta,ods.3 tretia 

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p.  



 

 6 

 

Hlasovanie:    za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Alena Hamzová, Ľubomír Balog, Vladimír 

                                                    Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň  

                         proti :  0 

                        zdržal sa: 1 poslanec: Maroš Lebeda 

 

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 7/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 

                         

  

K bodu č. 12 – Určenie platu starostu 
 

 Starosta obce p. Emil Ircha vyzval prítomných poslancov OZ, aby predložili svoje 

návrhy na určenie platu pre starostu. 

 

Poslanec Tomáš Koreň.  - navrhol základný plat podľa zákona bez  % -tuálneho navýšenia 

Poslanec Maroš Lebeda – súhlasil s návrhom p. Koreňa 

Poslanec Marián Balog -  navrhol, aby nový starosta mal taký istý plat, ako mal 

                                          predchádzajúci starosta 

Poslanec Vladimír Paulov – na návrh poslanca Mariána Baloga uviedol, že taký plat môže 

                                          nový starosta mať vtedy, kedy bude starostom toľko rokov, ako bol 

                                          on. 

Nakoľko nikto z poslancov nemal žiadne návrhy, dal starosta obce hlasovať za plat starostu 

v súlade s ods. 3, § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení n.p., podľa § 3 odst. 1 citovaného 

zákona v sume 1.360 € mesačne s účinnosťou od 2.1.2015 a požiadal návrhovú komisiu aby 

predložila návrh na uznesenie. 

 

Návrh na Uznesenie č. 8/2015 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce prerokovalo plat starostu obce v  súlade s § 4 ods. 4  

zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obce 

a primátorov miest v znení n.p. a v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

plat starostu  v súlade s ods. 3 § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení n.p. podľa § 3  ods.1 

citovaného zákona o právnom postavení a platových pomeroch, a to v sume 1.360,00 € 

mesačne, s účinnosťou od 2.1.2015. 

 

Hlasovanie:    za: 6 poslancov: Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Alena Hamzová, Ľubomír 

                                                    Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň  

                         proti :  0 

                         zdržal sa: 1 poslanec: Vladimír Paulov 

                         

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 8/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 
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K bodu č. 13 – Diskusia 

 

 Starosta obce prítomných poslancov informoval, že k 31.12.2014 hlavný kontrolór 

obce p. Rudolf Boroš   sa vzdal svojej funkcie a ukončil pracovný pomer zo zdravotných 

dôvodov a preto bude potrebné vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra 

obce. Poslanci OZ zobrali správu na vedomie a uložili starostovi obce vyhlásiť výberové 

konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce. Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby 

predložila návrh na uznesenie. 

 

 Návrh na Uznesenie č. 9/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 18,  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení n. p.   

 

Ukladá 

  

Vyhlásiť výberové konanie na hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18,  zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p.   

       Zodpovedný: starosta obce 

       Termín: do 31.1.2015 

 

Hlasovanie:    za: 7 poslancov: Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Alena Hamzová, Ľubomír 

                                                    Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov  

                         proti :  0 

                         zdržal sa: 0 

                         

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 9/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 

                         

 

 Poslanec Vladimír Paulov vyzval novozvoleného starostu a poslancov OZ, aby 

prítomných oboznámili so svojimi volebnými plánmi, nakoľko v príhovore starostu obce 

nebolo nič konkrétne uvedené. 

 Starosta obce sa vyjadril za všetkých poslancov OZ a uviedol, že plánuje sa 

dokončenie kanalizácie, výstavba chodníkov, vybudovanie ihriska pre detí obce, pretože 

ihrisko na školskom dvore nerieši ako ihrisko pre deti, doriešenie osvetlenia na  konci obce 

smerom k Vrbnici a doriešenie rekonštrukcie a činnosti KC, ku ktorému mal výhrady. 

 Poslanec Maroš Lebeda uviedol, že výstavba chodníkov sa nezrealizovala kvôli 

výstavbe kanalizácie. Potvrdil to aj poslanec Tomáš Koreň, ktorý upozornil, že obecné 

zastupiteľstvo schválilo do ukončenia kanalizácie výstavbu chodníkov v obci neriešiť. 

 Starosta obce p. Emil Ircha sa  k danej záležitosti vyjadril, že kanalizácia je 

vedená tak, že keby boli aj chodníky, tak by neboli porušené. Načo p. Paulov reagoval, že 

projektová dokumentácia kanalizácie bola vypracovaná tak, že ak by boli v obci vybudované 

chodníky, tak by sa pri výstavbe kanalizácie museli narušovať čo by pre obec nebolo 

rentabilné. Realizácia stavby kanalizácie bola pozmenená  až  VVS a.s., ktorá stavbu 

realizuje. Toho času výstavba kanalizácie nie je pozastavená, ako sa v obci tvrdí, ale pre 

poveternostné podmienky sú práce prerušené. 
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 Poslankyňa Lívia Ferková konštatovala, že práce pri výstavbe kanalizácie lepšie 

pokračujú v obci Krásnovce, ako v obci Šamudovce. 

 Poslanec Marián Balog vyjadril nespokojnosť s prácou predchádzajúceho starostu, 

pretože nezabezpečil v časti obce kde býva zavedenie zemného plynu, osvetlenie, kanalizáciu 

a že rómskych obyvateľov vyčlenil zo života obce. 

Vyjadril nespokojnosť aj s výučbou detí v ZŠ,  nakoľko žiaci nedosahujú uspokojivé výsledky 

v prospechu. 

Vyjadril presvedčenie, že novozvolený starosta sa k danej problematike postaví 

zodpovednejšie a bude riešiť predložené problémy. 

  

  

 

K bodu  14. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísala: Jana Lebedová 

                               

               Emil Ircha 

              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Maroš Lebeda                                        ........................................ 

 

Vladimír Paulov                                      ........................................ 


