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Zápisnica  

z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, 

 konaného dňa 7.2.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Starosta obce : Emil Ircha   

                             Poslanci : Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,  

                                              Maroš Lebeda, Marián  Balog, Tomáš Koreň, 

                                              Peter  Horvát 

Neprítomný:      Poslanec:  Vladimír Paulov 

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. Rozpočtové opatrenie č.1/2018 – čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu 

OCÚ + KD 

6. Žiadosť hlavnej kontrolórky o povolenie inej zárobkovej činnosti 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šamudovce na I. polrok 2018  

8. Rôzne 

9. 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 

Starosta obce skonštatoval, že  program OZ bol šiestimi poslancami schválený  

v tomto znení: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
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4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

5. Rozpočtové opatrenie č.1/2018 – čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu 

OCÚ + KD 

6. Žiadosť hlavnej kontrolórky o povolenie inej zárobkovej činnosti 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šamudovce na I. polrok 2018  

8. Rôzne 

9. Záver 

 

      

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

 

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

konalo 13.12.2017 s konštatovaním, že všetky body uznesení boli splnené, prípadne sa plnia 

priebežne. 

 

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

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

zápisnice určil poslancov p. Tomáša Koreňa 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. Lívia Ferková,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. Lívia Ferková,p. Maroš Lebeda a p. Peter Horvát. 

 

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.1 – čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu 

                       OCÚ + KD 

 

 

Starosta  obce prítomným poslancom  predložil Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 

5.2.2018 (príloha zápisnice). Ide o prevod finančných prostriedkov z RF na kapitálové výdavky 

– rekonštrukciu budovy OCÚ a strechy OCÚ – predná časť, ktoré nie sú zahrnuté v projekte 

„Rekonštrukcia OCÚ a KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti.“ 
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Jedná sa o nenárokové položky ako je: oprava strešnej krytiny, podláh, dverí, vodovodu, 

kanalizácie, hromozvodu a iné. 

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta 

požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.1/2018 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 1/2018 

 

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) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

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

 

Schvaľuje 

 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 5.2.2018. 

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. 1/2018 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 

K bodu č. 6 – Žiadosť hlavnej kontrolórky o povolenie inej zárobkovej činnosti. 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o podanej žiadosti hlavnej kontrolórky obce 

Ing. Beáty Pavlovej, v ktorej žiada OZ o povolenie na vykonávanie inej zárobkovej činnosti. 

Vyzval prítomných poslancov OZ, aby sa k podanej žiadosti vyjadrili. 

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, preto starosta požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.2/2018 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na Uznesenie č. 2/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm j) a § 18 ods. 1) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

 

Vykonávanie inej zárobkovej činnosti kontrolórke obce Ing. Beáte Pavlovej. 

                                            

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 skonštatoval, že uznesenie č. 2/2018 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 7 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šamudovce na 

                       I. polrok 2018 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Beáta Pavlová predložila na schválenie návrh plánu 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šamudovce na I. polrok 2018.  

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k plánu kontrolnej činnosti, preto 

starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.3/2018 a dal o návrhu 

hlasovať. 

                                    
Návrh na Uznesenie č. 3/2018 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona  č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šamudovce na I. polrok 2018.  

 

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. 3/2018 bolo  šiestimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 8 – R ô z n e 

 

 Poslanec p. Marián Balog navrhol starostovi obce znovu zabezpečiť vytvorenie 

obecných hliadok z pracovníkov MOS, ktorí budú dbať na poriadok v obci. Na 

dotaz starostu obce, koho navrhuje uviedol, že on navrhuje rozdelenie podľa 

časti obce, t.j. po dvoch z každého konca a dvoch zo stredu a to: Marek Balog, 

Daniel Goroľ, Arnošt Horváth, Peter Horvát, Maroš Muňo a Koloman Muňo. 

Starosta upozornil, že Koloman Muňo na MOS nepracuje. Poslanec Balog 

a poslanec Horvát navrhli rozdelenie do dvoch skupín: Marek Balog + Daniel 

Goroľ, ďalej Arnošt Horváth +  Peter Horvát +  Maroš Muňo st. 

Starosta uviedol, že s každým prevedie osobný pohovor . 

 Poslanec p. Marián Balog upozornil na uhynutých psov v blízkosti ich  

rodinných domov, ktorých je potrebné zlikvidovať. 

Starosta uviedol, že danú situáciu bude riešiť. 
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 Poslanec p. Marián Balog upozornil na vypúšťanie odpadu z kúpeľní  do 

priekop pred rodinnými domami a navrhol starostovi obce previesť pohovor 

s vlastníkmi domu a navrhnúť im riešenie, aby došlo k náprave. 

Starosta upozornenie zobral na vedomie a danú situáciu bude riešiť. 

 Poslanec p. Tomáš Koreň sa dotazoval na existenciu výškopisu, v ktorom je 

spracované vyspádovanie priekop v obci, pretože má vedomosť, že taký bol 

vypracovaný. Ak existuje, navrhol prehodnotiť ho  a použiť pri úprave priekop 

v ktorých stojí voda a ak nebol spracovaný, zvážiť možnosť vypracovania 

nového výškopisu. 

 Poslanci OZ prehodnotili súčasný stav priekop v obci a skonštatovali, že 

najhoršia situácia je v časti obce od rodinného domu č. 35 po rodinný dom č. 

48 a je potrebné ju riešiť po opadnutí vody. 

 

 

K bodu  9 -  Záver 

 

 Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mária Keltiková  

 

 

           

               Emil Ircha 

             starosta obce 

 

Overovatelia: p. Tomáš Koreň                             

                        p. Marián Balog                             


