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Zápisnica  
z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

04.02.2015 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Emil Ircha, starosta obce 

                           Poslanci : Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír 

                                           Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň 

      

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce  

 PROGRAM: 

1) Otvorenie . 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.. 

3) Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

4) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

5) Voľba obecných komisií. 

6)  Rozpočtové opatrenie č.1/2015. 

7)  Voľba hlavného kontrolóra obce. 

8)  Prenájom priestorov RD č.100 pre SOŠ Strážske. 

9)  Členstvo v MAS Duša, poverenie osoby na zastupovanie v MAS Duša. 

10)  Prejednanie a schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

 na pozemkoch obce 

11)  Rôzne a diskusia 

12)  Záver. 

 

K bodu 1. - Otvorenie  

 

Zasadnutie OZ  otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Skonštatoval, že na zasadnutí sú 

prítomní všetci poslanci OZ, zasadnutie je uznášaniaschopné a oboznámil ich s programom 

rokovania.  

 

K bodu 2. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 

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

zápisnice určil poslancov p.  Líviu Ferkovú a p. Tomáša Koreňa. 

 

 

K bodu č.3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

p. Mgr.Alena Hamzová, a p. Marián Balog. 

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

a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu. 
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Hlasovanie:  za:  7 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr.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. Mgr. Alena Hamzová, p. Marián Balog. 

                        

 

K bodu č. 4 - Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

 

 Starosta obce p. Emil Ircha prítomných poslancov OZ oboznámil so zásadami 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 

Poslanec Vladimír Paulov navrhol, aby sa odmeny pre poslancov odhlasovali jednotlivo za 

každú akciu. Starosta súhlasil a dal hlasovať, kto je za schválenie odmeny za účasť na 

zasadnutí OZ vo výške 20 €. Za hlasovalo 7 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal 

hlasovania. Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie odmeny za aktívnu účasť 

a organizovanie obecných akcií vo výške 20 €. Za hlasovalo 7 poslancov, nikto nebol proti, 

nikto sa nezdržal hlasovania. 

Nakoľko nikto z prítomných poslancov OZ nemal už žiadne výhrady k zásadám 

odmeňovania, ani doplňujúce návrhy, starosta skonštatoval, že zásady odmeňovania 

poslancov OZ boli jednohlasne schválené.  

 

Hlasovanie: 

za:  7 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň                         

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  

 

                                 

 Návrh na uznesenie č. 10/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, písm. k)  zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p.  

  

Schváľuje 

 

Zásady odmeňovania poslancov OZ 

 

K bodu č. 5 – Voľba obecných komisií. 

 

 Starosta obce p. Emil Ircha navrhol zriadenie komisie pre verejný poriadok, ktorej 

náplňou práce bude riešenie problémov obyvateľov obce v súvislosti so sústavným rušením 

nočného kľudu, zakladaním nelegálnych skládok, poškodzovaním obecného majetku, ako aj 

majetku občanov v rámci pôsobnosti zákona č. 372/1990 Zb.o priestupkoch. 

Za predsedu komisie navrhol p. Mariána Baloga, za člena komisie z radu poslancov navrhol p. 

Mgr. Alenu Hamzovú a za člena komisie z radu občanov obce p. Ing. Jána Hreňa. 

Za predložené návrhy dal hlasovať. 
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Hlasovanie 

za:  6 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň  

proti :  1  poslanec: Vladimír Paulov                                      

zdržal sa:  0  poslancov   

 

Návrh na uznesenie č. 11/2015 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p.  
Zriaďuje 
Komisiu pre verejný poriadok  

Určuje 

náplň práce komisie:        - riešenie problémov obyvateľov obce v súvislosti so 

                                        sústavným rušením nočného kľudu 

                                      - riešenie problémov pri zakladaní nelegálnych skládok 

                                      - riešenie problémov pri poškodzovaní obecného majetku 

     ako aj majetku občanov obce 

Volí 
Predsedu komisie:           p. Mariána Baloga 

Členov komisie:              z radov poslancov: p. Mgr. Alenu Hamzovú 

                                        z radov obyvateľov obce: p. Ing. Jána Hreňa 

 

                               

Ďalej starosta obce navrhol zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu s náplňou 

práce: 

- prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov OZ, 

- podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 Zákona č. 357/2004  v prípade pochybnosti o ich úplnosti 

  a pravdivosti požaduje od dotknutých funkcionárov vysvetlenia, 

- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona 

  č. 563/2009 Z.z. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

- sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl.7 ods. 1 

  v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe 

  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

  rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7, ods. 7 až 9, 

- predkladá OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, 

  či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich 

  splnenia predkladať OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie 

  zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, 

- kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 

  zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá 

  príslušné návrhy OZ. 

 Za predsedu komisie navrhol p. Tomáša Koreňa a za členov komisie z radov poslancov OZ p. 

 Vladimíra Paulova a p. Ľubomíra Baloga. 

 Za predložené návrhy dal hlasovať. 
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Hlasovanie 

za:  6 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň  

proti :  0  poslancov:  

zdržal sa:  1 poslanec: Vladimír Paulov   

 

Návrh na uznesenie č.11/2015  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Šamudovce podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení n. p. 

Zriaďuje 

Komisiu na ochranu verejného záujmu 

Určuje 

náplň práce komisie: 

- prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov OZ, 

- podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 Zákona č. 357/2004  v prípade pochybnosti o ich úplnosti 

  a pravdivosti požaduje od dotknutých funkcionárov vysvetlenia, 

- podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona 

  č. 563/2009 Z.z. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, 

- sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl.7 ods. 1 

  v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe 

  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

  rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7, ods. 7 až 9, 

- predkladá OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, 

  či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich 

  splnenia predkladať OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

- udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie 

  zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona, 

- kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 

  zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá 

  príslušné návrhy OZ 

 Volí 

 Predsedu komisie:             p. Tomáša Koreňa 

 Členov komisie:                z radov poslancov: p. Vladimíra Paulova a p. Ľubomíra Baloga 

 

 

 

K bodu č. 6- Rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  Rozpočtové opatrenie obce 

č.1/2015. 

Rozpočtové opatrenie  pojednáva o čerpaní rezervného fondu na dofinancovanie 

rekonštrukcie budovy KC a faktúry za kanalizáciu pre Zepo Michalovce a dofinancovanie 

kamerového systému firme Siteli Michalovce. 
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Poslanec p.Vladimír Paulov navrhol preložiť prejednanie Rozpočtového opatrenia č.1/2015 

na najbližšie zasadnutie OZ s tým, že dovtedy jednať s firmou VVS, a.s. Košice o možnosti 

čiastočnej úhrady pohľadávky firmy ZEPO.  Poslanci s návrhom súhlasili. 

 

Návrh na uznesenie č.12/2015  

 

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.  

 

Ukladá 

 

Rozpočtové opatrenie č.1/2015 zo dňa 30.1.2015 predložiť na prejednanie a schválenie na 

najbližšie zasadnutie OZ. 

 

 

      Termín. Najbližšie zasadnutie OZ 

       Zodp.: starosta obce 

 

 

K bodu 7.-  Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Poslancom OZ boli predložené dve zalepené obálky od kandidátov na funkciu 

hlavného kontrolóra obce. Starosta obce požiadal poslancov o otvorenie obálok. Otvorenia sa 

ujal poslanec p. Maroš Lebeda. Prvú obálku odovzdal poslankyni p. Lívií Ferkovej, ktorá 

skonštatovala, že obálka obsahuje prihlášku od Ing. Beáty Pavlovej, bytom Šamudovce 19, 

ktorej prílohu tvoria doklad o vzdelaní, životopis a výpis z registra. So všetkými materiálmi 

prítomných oboznámila. 

S obsahom druhej obálky prítomných oboznámil poslanec p. Maroš Lebeda 

s konštatovaním, že prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra obce si podal spolu 

s potrebnými prílohami Mgr. Vladimír Huňár, bytom Kapušianská 11, Michalovce 

a s ktorými všetkých poslancov oboznámil. Starosta vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili 

k podaným prihláškam. 

Poslanec p. Vladimír Paulov navrhol Ing. Beátu Pavlovú, nakoľko menovaná bola aj 

poslankyňou OZ, je z obce, môže byť pre obecný úrad kedykoľvek k dispozícií a má aj 

dlhodobejšie praktické skúsenosti ako druhý uchádzač. S návrhom súhlasili všetci poslanci 

OZ.  

Starosta dal hlasovať, kto je za zvolenie Ing. Beáty Pavlovej za kontrolórku obce.  

 

Hlasovanie: 

za:  7 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň                         

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  
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Návrh na uznesenie č. 13/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

v súlade s § 11 ods. 4, písm. j)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

   

zvolilo 

Ing. Beátu Pavlovú 

 

za hlavného kontrolóra obce Šamudovce 

 

K bodu č. 8 - Prenájom priestorov RD č.100 pre SOŠ Strážske. 

 

 

 Starosta obce p. Emil Ircha prítomných poslancov oboznámil so žiadosťou Strednej 

odbornej školy v Strážskom o prenájom priestorov v RD č.100 na zriadenie elokovaného 

pracoviska pre výučbu žiakov v odboroch stavebná výroba a praktická žena a vysvetlil aj 

podmienky a spôsob realizácie výučby. Poslanec p. Vladimír Paulov žiadal o predloženie 

menného zoznamu uchádzačov o školu, pretože podľa neho do školy nenastúpia, zbytočne sa 

vypracuje nájomná zmluva, ktorá zabrzdí možno výhodnejšiu ponuku nájmu v danej 

nehnuteľnosti. Ďalej uviedol, že v nájomnej zmluve je potrebné zapracovať možnosť 

predčasného ukončenia prenájmu priestorov v prípade, že nebude záujem o výučbu, aby 

objekt tak mohol byť výhodnejšie prenajatý. 

Starosta obce odpovedal, že presnú evidenciu všetkých uchádzačov má p. Márie Hreňová, 

ktorá už pracuje na prihláškach a po ich vypracovaní mu bude menný zoznam dodatočne 

predložený.  

 
Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie prenájmu priestorov v RD č.100 pre SOŠ Strážske. 

   

 Hlasovanie: 

za:  7 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň                         

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  

 

Návrh na uznesenie č. 14/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

v súlade s § 11 ods. 4, písm a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

   

Schvaľuje 

 

Prenájom priestorov RD č. 100 pre SOŠ Strážske za účelom zriadenia elokovaného 

pracoviska pre výučbu žiakov v odboroch stavebná výroba a praktická žena. 
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K bodu č. 9 – Členstvo obce v MAS Duša o.z., poverenie osoby na zastupovanie v MAS 

                       Duša o.z. 

 

 

Starosta obce p. Emil Ircha prítomným poslancom OZ podal informáciu  z porady, ktorej 

sa zúčastnil v MAS Duša. Uviedol, že je potrebné rozhodnúť, či Obec Šamudovce zotrvá aj 

naďalej v členstve MAS Duša o.z., Požiadal poslancov, aby sa k danej veci vyjadrili . 

Poslanec p. Vladimír Paulov vyjadril názor, že je potrebné v členstve zotrvať. Ostatní 

poslanci s názorom súhlasili.  Starosta dal hlasovať, kto je za zotrvanie obce v členstve MAS 

Duša o.z. 

Hlasovanie: 

za:  7 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň                         

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  

 

Nakoľko všetci poslanci súhlasili zo zotrvaním členstva obce v MAS Duša o.z., starosta 

požiadal poslancov OZ, aby určili osobu, ktorá bude obec v MAS Duša, o.z. zastupovať. 

Poslanec p. Vladimír Paulov navrhol, aby obec v plnom rozsahu zastupoval aj naďalej 

starosta obce, s čím súhlasili všetci poslanci. Starosta dal za to hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

za:  7 poslancov :  Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                               Ľubomír Balog, Vladimír Paulov, Marián Balog, Tomáš Koreň                         

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  

 

Návrh na uznesenie č. 15/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

v súlade s § 11 ods. 4, písm l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

Schvaľuje 

 

Zotrvanie členstva obce Šamudovce v MAS Duša o.z. 

Poveruje 

Starostu obce p. Emila IRCHU 

 

zastupovaním obce v plnom rozsahu vo všetkých veciach, ktoré súvisia s činnosťou v MAS 

Duša o.z. 
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K bodu č. 10 -  Prejednanie a schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného   

                          bremena na pozemkoch obce. 

 

 

 Starosta prítomných informoval, že VVS, a.s. Košice vyzvala Obec Šamudovce o 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky obce, cez 

ktoré bude prechádzať kanalizačné potrubie vybudované v rámci stavby „Šamudovce-

kanalizácia-1.a2. stavba. 

Poslanec p.Vladimír Paulov navrhol k danej problematike zvolať jednanie s VVS, a.s. 

Košice a informáciu z jednania podať na najbližšie zasadnutie OZ. 

Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie. 

 

Návrh na uznesenie č. 16/2015 

 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

   v súlade s § 11 ods. 4, písm  a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

  Ukladá 

  Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelách obce Šamudovce čísla: 

  CKN 1552/3, CKN 1566, EKN 1544, EKN 1550, CKN 139/1, CKN 139/2, ktorými bude 

  prechádzať kanalizačné potrubie vybudované v rámci stavby „Šamudovce – kanalizácia – 

  1.a 2. stavba“ 

  Prejednať s VVS, a.s. Košice a na najbližšom zasadnutí OZ podať správu. 

 
 

K bodu č. 11 –  Rôzne a diskusia 

 

 Starosta obce prítomným poslancom podal informácie ohľadom: 
 

-  postupu uzatvorenia zmluvy s Ing. Marcelom Molčánym, ohľadom poskytovania 

   odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní, 

-  poriešenia osvetlenia na konci dediny smer Vŕbnica, 

-  dôvodu preloženia zástavky od s.č. 59 k s.č. 61, 

-  plánu zabezpečenia výstavby odstavnej plochy pred cintorínom, evanjelickým kostolom a 

    ZŠ, 

-  zaslania žiadosti na Okresný úrad- odbor ŽP o výrub 12 ks nebezpečných stromov, k čomu 

   bude jednanie na OCÚ dňa 10.2.2015, 

-  priebehu  výberového konania na opravu oplotenia školského ihriska a opravu 

   oplotenia a vstupnej brány do ZŠ, 

 

        Starosta obce prítomných poslancov vyzval, aby sa vyjadrili: 

 

-  ohľadom rozmiestnenia 3 ks kamier v obci, ktorých montáž vykoná firma Siteli na základe  

schváleného projektu.  

Poslanci rozhodli, aby vedenie už bolo osadené po celej obci, postupne dokúpiť viac kamier 

a o rozmiestnení 3 kusov rozhodli nasledovne: 1 kamera pri s.č. 49 ,druhá kamera pri 

cintoríne a tretia kamera pri KC.  
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-  k rozdeleniu nepotrebného majetku z rodinného domu s.č. 100. 

Poslanec p. Vladimír Paulov navrhol, ak je tam starožitný nábytok presunúť ho  do KC 

a ostatný nepotrebný nábytok rozdeliť záujemcom, s čím súhlasili všetci poslanci OZ. 

 

-  či súhlasia s tým, aby projektová dokumentácia na KC 2 bola vypracovaná tak, ako bola 

navrhnutá, alebo majú iný názor na technické riešenie priestorov. 

Poslanec p. Vladimír Paulov navrhol ponechať pôvodný zámer a vypracovať projekt podľa 

pôvodného zámeru. 

Starosta vyzval všetkých poslancov, aby sa vyjadrili k tomu, ako technicky využiť uvedené 

priestory, aby vedel, ako nechať vypracovať projektovú dokumentáciu. 

Poslanci p. Vladimír Paulov a p. Tomáš Koreň navrhli starostovi obce preveriť rozdiel 

cenovej ponuky za vypracovanie projektu v prípade, že by namiesto vývarovne bola do 

projektu zapracovaná kuchyňa. 

 

-  a navrhli, ako naložiť s hlinou, ktorú navozila firma Ekosvip z kanalizácie na pozemky 

bývalého družstva. 

 

Poslanci rozhodli, aby firma Ekosvip zeminu na pozemkoch bývalého družstva rovnomerne 

rozhrnula . 

 

 

 

K bodu  12. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

                               

               Emil Ircha 

              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Lívia Ferková                                      ........................................ 

 

Tomáš Koreň                                       ........................................ 


