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Zápisnica  
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, 

konaného dňa 24.4.2015 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Emil Ircha, starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Balog,  Marián Balog, Lívia Ferková,                            

                           Mgr. Alena Hamzová, Tomáš Koreň, Maroš Lebeda, Vladimír Paulov 

Neprítomní : --- 

Ďalší prítomní: Jana Lebedová, adm. pracovníčka obce 

 PROGRAM: 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3) Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

4) Zmluva o budúcej  kúpnej zmluve o predaji pozemku p. č. 1548/2 na čerpaciu 

stanicu pre VVS a.s. Košice  

5) Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku 

6) Diskusia 

7) Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie  

 

Mimoriadne zasadnutie OZ  otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Skonštatoval, že na 

zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ, a zasadnutie je uznášania schopné. Starosta 

obce p. Emil Ircha prítomných oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia OZ. Vyzval 

prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy, keďže nikto z prítomných nemal žiadne  

pripomienky starosta obce dal hlasovať o programe OZ.  

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

                              Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov 

                         proti : 0 

                        zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že  program OZ bol schválený, tak ako bol navrhnutý. 

                         

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

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

 

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, p. Maroš Lebeda, p. Tomáš Koreň. 

 

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

                                                     Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň,  

                                                     Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  0  poslancov                                  

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

p. Mgr. Alena Hamzová, p. Maroš Lebeda, p. Tomáš Koreň. 

                       

K bodu č. 4 - Zmluva o budúcej  kúpnej zmluve o predaji pozemku p.č. 1548/2 na 

čerpaciu stanicu pre VVS a.s. Košice  

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že došlo k určitým zmenám  stavby 

kanalizácie obce, je nutná výstavba ďalšej prečerpávacej stanice v obci. Vzhľadom k tejto 

skutočnosti VVS a.s. chce od obce odkúpiť pozemok  na ktorom sa vybuduje  spomínaná  

druhá ČS. Starosta predložil poslancom obecného zastupiteľstva Zmluvu o budúcej  kúpnej 

zmluve o predaji pozemku, ktorého výlučným vlastníkom je obec Šamudovce ,p. č. 1548/2  

o výmere 1714 m
2
 v katastrálnom území obce Šamudovce na čerpaciu stanicu pre VVS a.s. 

Košice. Záber pre čerpaciu stanicu   podľa projektovej dokumentácie predstavuje 16 m
2
. 

Rozsah bude presne určený geometrickým plánom po zrealizovaní. Návrh umiestnenia ČS na 

dotknutej parcele je zakreslený v priloženej  katastrálnej situácií a tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. Kúpna cena v tejto zmluve je dohodnutá  vo výške 1,00 EUR, slovom: jedno 

euro. 

Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa k predloženej zmluve vyjadrili. 

Poslanec p. Paulov vyzval starostu, aby jednal s firmou ZEPO, ktorá zhotovovala 1.stavbu 

kanalizácie, aby obec neplatila firme ZEPO za práce, ktoré boli respektíve neboli realizované, 

pretože majiteľom stavby bude VVS a.s. Po krátkej rozprave, starosta obce požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 27/2015 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č.27/2015 prečítala pani Alena Hamzová  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.   

Schvaľuje 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o predaji  pozemku, ktorého výlučným vlastníkom je Obec 

Šamudovce v k. ú. Šamudovce, parcelné číslo 1548/2,  o výmere 1714 m2, vedené na LV 480 

pre kupujúceho  VVS a.s. v kúpnej cene 1,00 EUR, slovom:  jedno euro, na  ktorom bude 

zrealizovaná čerpacia stanica.  

 

Hlasovanie: 

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

                               Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň , Vladimír Paulov     

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  

 

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 27/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 
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K bodu č. 5 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Prevádzkový poriadok pohrebiska 

a Domu smútku, oboznámil prítomných so zmenami, ktoré bolo nutné vykonať 

v prevádzkovom poriadku z dôvodu zmeny správcu Domu smútku. Od 1.4.2015 je 

správkyňou Domu smútku pani Zuzana Jurková a druhá zmena sa týka poplatku za prenájom 

Domu smútku, tento poplatok už v prevádzkovom poriadku nebude uvedený bude uvedená 

len odvolávka na aktuálny Sadzobník  miestnych poplatkov  za práce a služby vykonávané 

Obecným úradom v Šamudovciach, ktorý bol schválený na OZ dňa  18.3.2015. Starosta 

vyzval prítomných, aby predložili svoje pripomienky  a pozmeňujúce návrhy. Keďže nikto 

z prítomných nemal žiadne pripomienky ani návrhy, starosta požiadal návrhovú komisiu, 

o prečítanie návrhu uznesenia č. 28/2015 a dal o návrhu hlasovať. 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.   

Schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v obci Šamudovce 

 

Hlasovanie: 

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

                               Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov      

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  

 

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 28/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 6 –  Diskusia 

Pán poslanec Koreň navrhol  vyzvať pani Antonyovú, bytom Šamudovce č.2, aby 

odstránila dlažbu okolo hrobu, nakoľko ich hrob sa nachádza v tej časti  cintorína, kde sú 

hroby bez hrobových základov len s pamätnou tabuľou a trávnatým podkladom.  Je potrebná 

pravidelná údržba zelene na týchto hroboch  a dlažba, ktorú tam umiestnili  túto údržbu 

znemožňuje. 

Poslanci s touto výzvou súhlasili a zároveň navrhli v tejto časti vyrovnať terén a vykopať 

základy na múrik pre ďalší rad hrobov. Apelovali na starostu, aby sa pri nových hroboch 

dodržiavali rozmery na chodníky medzi hrobmi. Ďalej pán poslanec Koreň navrhol, aby sa 

v Dome smútku odstránil katafalk a na miesto neho sa používal  len vozík, pre  ľahšiu 

manipuláciu  s truhlou. Starosta reagoval na pripomienku, že v tomto prípade by vozík musel 

byť na to prispôsobený, v budúcnosti sa bude táto pripomienka riešiť. 

 Starosta oboznámil prítomných, že tehly, ktoré sú uložené na dvore za budovou OcÚ 

sa vytriedili, celé tehly sa použijú pri opravách na budove KC, ale poškodené  a rozpadnuté 

úlomky tehál  už nie sú potrebné. Vyzval poslancov, aby navrhli  čo sa bude robiť 

s poškodenými tehlami, nakoľko o ne majú záujem niektorí obyvatelia našej obce. Poslanci sa 

zhodli na tom, že nepotrebné úlomky tehál sa môžu rozdať obyvateľom, ktorí o ne majú 

záujem. 
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 Starosta informoval, že projektová dokumentácia na rekonštrukciu KC bude 

dokončená do konca Apríla 2015. Prebieha aj VO na rekonštrukciu sieti KC. Po vyhodnotení 

VO sa začnú realizovať  rekonštrukčné práce. 

 Starosta informoval, že prebieha oprava vstupnej brány do ZŠ a oprava školského 

ihriska. 

 

K bodu  7. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísala: Jana Lebedová 

                               

               Emil Ircha 

              starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

Ľubomír Balog                                       ........................................ 


