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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

20.11.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Emil Ircha, starosta obce 

                             Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň, 

                                              Ján Andrejko , Helena Demková 

Neprítomná:      Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Ďalší prítomní:  Mária Keltiková, administratívna  pracovníčka obce 

                             Jana Lebedová, ekonómka 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. Návrh úpravy VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad  

7. Návrh úpravy VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti  

8. Prejednanie podania žiadosti o NFP na Rekonštrukciu autobusových zastávok 

9. Prejednanie žiadosti o paušálnu úhradu el. energie za používanie zvonov EC  

10. Rôzne 

11. 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, jedna poslankyňa 

ospravedlnená pre nemoc a zasadnutie je uznášania schopné.  

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ. Zo strany poslancov 

k programu  neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy , preto starosta požiadal 

návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 44/2019 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 44/2019 

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, , Tomáš  Koreň,  

                                                  Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   
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                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomná: 1 poslankyňa – Ing.Miroslava Dzetkuličová 

  

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 44/2019 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. Maroša Lebedu a p. Helenu Demkovú. 

 

 

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

p. Tomáš Koreň, p. Ján Andrejko a p. Anna Berešová. 

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

a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu. 

 

Návrh na uznesenie č. 45/2019 

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. Tomáš Koreň, p. Ján Andrejko 

                                                                                         a p. Anna Berešová. 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                                  Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

                     proti : 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomná: 1 poslankyňa – Ing.Miroslava Dzetkuličová 

  

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 45/2019 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 25.9.2019 . Prečítal uznesenia, ktoré sú splnené a uznesenia, ktoré sa plnia 

priebežne. 
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K bodu č. 6 – Návrh úpravy VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad 

 

 Starosta obce pristúpil k prerokovaniu návrhu VZN č.2/2020 (tvorí prílohu 

zápisnice)  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce 

Šamudovce.  

Oboznámil poslancov s navrhnutou zmenou, ktorá sa týka zvýšenia miestneho 

poplatku za TKO z pôvodných 0,017 € na osobu a deň na  navrhnutú výšku 0,02733 € na 

osobu a kalendárny deň, čo predstavuje sumu 10 € na osobu ročne. Prehodnotil, akú sumu 

predstavuje vývoz KO a VKK pre obec za celý rok, koľko je príjem pre obec za poplatok od 

obyvateľstva za celý rok a že pri sadzbe 6,20 € na osobu to nepostačuje na krytie výdavkov za 

vývoz TKO. Upozornil na slabú separáciu odpadu obyvateľmi obce. Nakoľko v roku 2020 

dôjde k zvýšeniu poplatku za vývoz komunálneho odpadu  o 100 %, bolo by vhodné upraviť 

aj výšku poplatku za KO. Vyzval poslancov, aby sa k navrhovanej sume vyjadrili. Poslanci sa 

zhodli na potrebe upraviť výšku poplatku za KO aj vzhľadom k tomu, že celoštátne sa zvyšuje 

o 100 % poplatok za uloženie KO na skládku a preto sa dohodli na úprave sadzby na  9,50 €, 

čo predstavuje 0,02596 € na osobu a kalendárny deň. Ďalej poslanci OZ navrhli viac 

propagovať význam separovania odpadu v obci letákmi a hlásením v miestnom rozhlase, 

prípadne osvetou v Komunitnom centre Šamudovce.  

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 46/2019 a dal 

o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 46/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 , písm. e) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje:   VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  

                        odpady obce Šamudovce s uvedenou navrhnutou zmenou. 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                                  Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

                     proti : 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

  

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 46/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

Bod č. 7 – Návrh úpravy VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 

 

Starosta obce pristúpil k prerokovaniu návrhu VZN č.1/2020 (tvorí prílohu zápisnice)  

o miestnej dani z nehnuteľnosti obce Šamudovce.  

Oboznámil poslancov s navrhnutými zmenami, ktoré sa týkajú navýšenia ročnej 

sadzby dane u OP a TTP na 1%. Vyzval poslancov, aby sa k navýšeniu vyjadrili. Poslanci po 

prejednaní daných okolností sa dohodli na ročnej sadzbe dane OP a TTP vo výške 0,60 %, čo 

u OP bude predstavovať sumu 25,33 €/ha a u TTP 5,20 €/ha. 

   Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 47/2019. 
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Návrh na uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

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

 

Schvaľuje:  VZN č. 1/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti obce Šamudovce s uvedenými  

                     navrhnutými zmenami. 

 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                                  Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

                     proti : 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

  

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 47/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

 

Bod č. 8 – Prejednanie podania žiadosti o NFP na rekonštrukciu autobusových zastávok 

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti podania žiadosti o NFP za účelom 

modernizácie zastávok v obci Šamudovce. Po vysvetlení podmienok a poplatkov pri podaní 

žiadosti poslanci OZ danú možnosť zamietli. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 48/2019. 

 

Návrh na uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

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

 

Neschvaľuje:  Podanie žiadosti o NFP na modernizáciu autobusových zastávok v obci  

                        Šamudovce. 

 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                                  Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

                     proti : 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 48/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 
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Bod č. 9 – Prejednanie žiadosti o paušálnu úhradu elektrickej energie za používanie   

                  zvonov EC 

 

 Starosta prítomných poslancov informoval o podanej žiadosti Evanjelickej cirkvi, a.v. 

Pozdišovce, dcérocirkev Šamudovce o poskytnutie paušálnej úhrady elektrickej energie za 

používanie zvonov v evanjelickom kostole v obci Šamudovce vo výške 400 € za kalendárny 

rok. 

Vyzval poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili. Poslanci žiadosť o paušálnu úhradu elektrickej 

energie za používanie zvonov v evanjelickom kostole zobrali na vedomie. 

Obec poskytuje dotácie z rozpočtu obce na základe VZN č.2/2018. Nakoľko táto žiadosť 

nespĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa čl. 2,3 VZN 2/2018, poslanci túto žiadosť 

zamietli a neschválili paušálnu úhradu elektrickej energie za používanie zvonov v cirkvi. 

 Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 49/2019 a dal 

o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

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

 

Neschvaľuje:  Paušálnu úhradu elektrickej energie vo výške 400 € ročne Evanjelickej cirkvi  

                         a.v. Šamudovce za používanie zvonov. 

 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                                  Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

                     proti : 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 49/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

Bod č. 10 – R ô z n e 

 

1. Starosta obce predložil na prejednanie žiadosť Jána Tokára, bytom Šamudovce 5 

o prenájom malej časti pozemku pri KC vo výmere cca 20 m2 na prevádzkovanie 

predajne s potravinami. Vyzval poslancov, aby sa k žiadosti prenájmu vyjadrili. 

Poslanci žiadosť zobrali na vedomie a po zhodnotení možnosti boli proti prenájmu 

pozemku pri komunitnom centre. Požiadali starostu obce, aby v odpovedi na 

žiadosť menovanému uviedol všetky dôvody, pre ktoré nie je možné žiadosti 

vyhovieť. 

      Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 50/2019. 

      Návrh na uznesenie č. 50/2019 

                  Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce  v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a, b) zák. č. 

                  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   
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Neschvaľuje: Prenájom pozemku vo výmere cca 20 m2 pri Komunitnom centre . 

             

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                                  Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

                     proti : 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 50/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

. 

2. Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k usporiadaniu akcie „Posedenie 

pri jedličke“ pre občanov obce a v prípade súhlasu určili najvhodnejší termín 

v mesiaci december, aby bolo možné včas zabezpečiť FS. Najvhodnejší termín 

pripadol na 15.12.2019 o 15,00 hod. v kultúrnom dome.  

Zároveň uviedol, že táto akcia nebude spojená s vianočnou akadémiou, ktorú bude 

zabezpečovať základná škola. Všetci poslanci súhlasili. Padol návrh osloviť FS 

Moravančan, nakoľko ich vystúpenie v októbri malo vysokú úroveň. 

      Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 51/2019. 

 

Návrh na uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

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

 

Schvaľuje:  Uskutočnenie akcie „Posedenie pri jedličke“ na deň 15.12.2019 o 15,00 hod.  

                     v Kultúrnom dome Šamudovce.  

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                                  Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

                     proti : 0 

                     zdržal sa: 0 

                     neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 51/2019 bolo šiestimi poslancami schválené. 

 

3. Starosta obce informoval prítomných poslancov o odovzdaní stavby  

„Rekonštrukcia domu smútku a úprava okolia“ uskutočneného dňa 12.11.2019 

a o prácach, ktoré na stavbe boli prevedené. Zároveň uviedol, že v tomto jesennom 

období do nových osadených žľabov na DS pravidelne padá lístie zo stromov, 

ktoré sa nachádzajú v jeho blízkosti. Keďže sa jedná o stromy invázne vyzval 

poslancov, aby navrhli postup ich odstránenia a zároveň náhradnej výsadby. 

Zároveň uviedol, že je potrebné zvážiť aj vysadenie pichľavých kríkov pomedzi 

stromy za domom smútku, aby sa vyplnil voľný priestor a zároveň sa zabránilo 

prechodu popod stromy. P. Helena Demková navrhla vysadiť tŕnitými červenými 

kríkmi, ktoré sú aj pred DS. Poslanec Ján Andrejko uviedol, že ten istý návrh chcel 

predložiť aj on. Keďže pani Helena Demková je v týchto záležitostiach 
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najzdatnejšia, poslanci ju touto úlohou poverili. Poslanci vzhľadom na uvedený 

druh stromov rozhodli o likvidácií obidvoch kusov. Ako náhradnú výsadbu navrhli 

riešiť skôr ihličnaté stromy, prípadne iný druh listnatých, avšak vysadiť ich v 

patričnej vzdialenosti od budovy DS. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 52/2019. 

 

Návrh na uznesenie č. 52/2019 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

Schvaľuje:  Výrub dvoch kusov inváznych stromov pri dome smútku na  

    miestnom cintoríne a zabezpečenie náhradnej výsadby.  

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                 Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

   proti : 0 

   zdržal sa: 0 

   neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 52/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

4. Poslanec p. Tomáš Koreň  vystúpil s návrhom  %-tuálného zvýšenia platu pre 

starostu obce. Jeho návrh bol navýšenie na 35%, s jeho návrhom súhlasil aj 

poslanec p. Maroš Lebeda, poslankyne p. Anna Berešová a p. Lívia Ferková 

navrhli navýšenie na 40%, poslanec Ján Andrejko navhol na 55%. 

Starosta dal hlasovať o návrhu %-tuálneho navýšenia  na 35%. 

Za : hlasovali dvaja poslanci – Tomáš Koreň a Maroš Lebeda 

Zdržali sa hlasovania: štyria poslanci – Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena 

Demková a Ján Andrejko. Z hlasovania vyplynulo, že návrh neprešiel, preto: 

Starosta dal hlasovať o návrhu %-tuálneho navýšenia  na 40%. 

Za:  hlasovali štyria poslanci - Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková 

a Ján Andrejko 

Proti boli: dvaja poslanci - Tomáš Koreň a Maroš Lebeda 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 53/2019. 

 

Návrh na uznesenie č. 53/2019 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

 

Schvaľuje: S účinnosťou od 1.12.2019 navýšenie funkčného platu starostu o 40 %.  

 

Hlasovanie: za: 4 poslanci – Anna Berešová, Ján  Andrejko, Helena Demková,  

                               Lívia Ferková   

   proti : 2 poslanci - Tomáš  Koreň, Maroš Lebeda, 
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   zdržal sa: 0 

   neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 53/2019 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

5. Starosta obce navrhol prejednať koncoročnú odmenu pre poslancov OZ. V roku 

2018 bola schválená vo výške 200 €. Vyzval poslancov, aby predložili svoje 

návrhy. Poslanci Tomáš Koreň a Ján Andrejko navrhli zvýšenie na 250 €. Keďže 

iné návrhy nepadli, starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 

uznesenie č. 54/2019 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 54/2019 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

Schvaľuje: Koncoročnú odmenu pre poslancov OZ vo výške 250 €. 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň,  

                                 Ján  Andrejko, Helena Demková, Lívia Ferková   

    proti : 0 

    zdržal sa: 0 

    neprítomná: 1 poslankyňa – Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 54/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

6. Starosta obce ďalej informoval o: 

- podpísaní menovacieho dekrétu pre riaditeľku základnej školy 

- podaní žiadosti na IA MPSVaR o zapojenie sa do NP „Budovanie odborných 

kapacít na komunitnej úrovni (BOKKÚ) 

- prípravách zabezpečovania Mikuláša  

- plánoch na rok 2020, kde hlavnou prioritou ostáva výstavba chodníkov 

 

Ďalej požiadal o: 

-  vyjadrenie sa k uskutočneniu osláv Silvestra, ako aj termínu jeho 

usporiadania. Poslanci uviedli, aby sa oslavy konali ako doposiaľ a trvajú na 

jeho zabezpečení. 

- o potrebe vymáhania nedoplatkov od neplatičov, načo poslanci sa po 

oboznámení s celkovou problematikou uviedli, že takýmto občanom je 

potrebné vysvetliť, že ak s nimi obec ukončí dohody v rámci § 12,dôjde 

k zníženiu ich príjmu ročne o cca 720 € na osobu, čo je v porovnaní 

s poplatkami dosť vysoká suma. 

 

Vystúpil aj poslanec p. Ján Andrejko: 

 

- Navrhol zakúpenie nového osobného vozidla pre obec, pretože terajšie je už 

staré a sú vysoké náklady na jeho opravu. Podotkol, že starosta zabezpečuje 

pre obec veľa dôležitých vecí a na ďalšie zabezpečovanie úspešného chodu 
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práce v obci nové auto je potrebné. Jednotliví poslanci sa vyjadrili, že terajšie 

motorové vozidlo má platnú technickú a emisnú kontrolu a v prípade 

neúspešného absolvovania technických kontrol sa môže do budúcna uvažovať 

o kúpe iného motorového vozidla. 

 

 

Bod č. 13 – Záver 

 

 Na záver rokovania starosta obce prítomným poslancom OZ poďakoval za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

 

 

 

          Emil Ircha 

        starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia: Helena Demková 

                       Maroš Lebeda 


