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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

6.5.2020 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Emil Ircha, starosta obce 

                             Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Ján Andrejko  

                             Tomáš Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Ďalší prítomní:  Mária Keltiková, administratívna  pracovníčka obce 

                            Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór 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. Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2019, Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k záverečnému účtu obce Šamudovce za r. 2019 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šamudovce za rok 2019. 

8. Žiadosť hlavnej kontrolórky o schválenie inej zárobkovej činnosti 

9. Stavba – Chodník pre peších Šamudovce – návrh na vydanie stanoviska OZ. 

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 všetci poslanci OZ 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. 4/2020 a dal o návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie č. 4/2020 

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 . 
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Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko, , Lívia 

                                                   Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň, Helena 

                                                   Demková 

 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 4/2020 bolo siedmimi 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 Ing. Miroslavu Dzetkuličovú. 

 

 

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

p. Tomáš Koreň, p. Ján Andrejko, p. Helena Demková. 

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

a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu. 

Návrh na uznesenie č. 5/2020 

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, 

                                                                                         p. Helena Demková. 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko, , Lívia 

                                                   Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň, Helena 

                                                   Demková 

 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 5/2020 bolo siedmimi 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 24.2.2020  s konštatovaním, že uznesenia boli splnené. 
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K bodu č. 6 – Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2019 a stanovisko hlavnej        

                       kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019. 

 

Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o prednesenie stanoviska 

k záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2019 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok 

2019 (príloha zápisnice).  

Pani Ing. Beáta Pavlová, hlavná kontrolórka obce prečítala svoje stanovisko 

k Záverečnému účtu v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a odporučila  poslancom OZ schváliť Záverečný účet Obce Šamudovce za rok 

2019 výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

Hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia 

za rok 2019 vo výške 32.405,58 € do rezervného fondu obce. 

Starosta obce dal hlasovať o Záverečnom účte obce Šamudovce, celoročnom hospodárení 

obce za rok 2019  a o prevode prebytku hospodárenia do RF. 

Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 6/2020. 

 

Návrh na Uznesenie č. 6/2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. 

 

Berie na vedomie 

 

           Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019. 

 

Schvaľuje 

 

- Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. 

- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

  32.405,58 €. 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko, , Lívia 

                                                   Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň, Helena 

                                                   Demková 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 6/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 
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Bod č. 7 – Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šamudovce za rok  

                 2019. 

 

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Beáta Pavlová oboznámila prítomných poslancov OZ so 

správou o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019. Zameranie kontrolnej činnosti 

v roku 2019 bolo určené plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a Plánom kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2019, pričom činnosť bola orientovaná na výkon kontrolnej činnosti, 

výkon iných odborných činnosti, spracovanie odborných stanovísk a na ostatnú činnosť-  ako 

účasť na rokovaniach OZ a účasť na podujatiach v obci. 

Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 7/2020. 

 

Návrh na uznesenie č. 7/2020 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite 

 

Berie na vedomie: Správu o  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019. 

 

 

Bod č. 8 – Žiadosť hlavnej kontrolórky o schválenie 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.8/2020 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na Uznesenie č. 8/2020 

 

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: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko, , Lívia 

                                                   Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň, Helena 

                                                   Demková 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 8/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 
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Bod č. 9 – Stavba - Chodník pre peších Šamudovce – návrh na vydanie stanoviska OZ 

 

 

Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k pokračovaniu ďalšej výstavby 

chodníkov v obci. Jedná sa o úsek po súpisné číslo 88 s financovaním z vlastných 

prostriedkov obce. 

Poslanci súhlasili s pokračovaním výstavby chodníka, avšak vyzvali starostu obce, aby zistil 

skutočný stav terénu pred začatím prác a upozornil občanov, ktorí nemajú prechodné  

mostíky, aby si ich dali do poriadku a sprechodnili ich ešte pred výstavbou chodníka. 

Zároveň uviedli, že je potrebné skontrolovať aj vystavaný úsek chodníka, zistiť, kde sa 

vyskytli chyby na chodníku a dohodnúť so staviteľom jeho úpravu. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.9/2020 a dal 

o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 9/2020 

 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje:   Ďalšie pokračovanie výstavby chodníka v obci Šamudovce po s.č. 88 . 

                        

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko, , Lívia 

                                                   Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň, Helena 

                                                   Demková 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 9/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

Bod č. 10 – R ô z n e 

 

 Maroš Lebeda  vystúpil s požiadavkou zabezpečenia opatrení na  zamedzenie 

vytvárania čiernych skládok na poľnej ceste za rodinným domom č. 54, ako aj vo 

vodohospodárskom kanáli.  

Na riešenie zamedzenia vytvárania čiernych skládok padli návrhy: zamedzenie vstupu, 

prípadne zabezpečenie zátarasou,  umiestnenia fotopasce, ,alebo osadením značky 

slepá ulica. 

 Tomáš Koreň navrhol starostovi obce opätovne upozorniť všetkých prenajímateľov 

hrobových miest, ktorí na cintoríne majú hroby v časti, kde sa pochováva do zeme, že 

hroby je potrebné udržiavať v stave, na aké boli určené, t.j. aby bolo miesto 

zatrávnené, bez dlaždíc, lavičiek a rôznych ozdôb, nakoľko to všetko  narušuje 

kosenie cintorína. 
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V prípade neuposlúchnutia upozornenia zaslať im  výzvu na odstránenie  nedostatkov. 

Ak nedôjde k náprave ani po výzve, riešiť to odstránením nevhodných predmetov 

z hrobu. 

 Ing. Miroslava Dzetkuličová sa informovala, či bola vhodná výsadba stromčekov pri 

Komunitnom centre , keďže sa tam v budúcnosti plánuje zriadenie materskej školy. 

Starosta uviedol, že sa jedná o náhradnú výsadbu. 

 

 

 

Bod č. 11 – Z á v e r 

 

 Na záver starosta  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka: Mária Keltiková 

 

 

 

          Emil Ircha 

        starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: Maroš Lebeda 

                       Ing. Miroslava Dzetkuličová 


