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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

01.06.2022 
__________________________________________________________________________ 

 

Starosta obce Šamudovce v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Šamudovciach, ktoré sa uskutočnilo v stredu 01.06.2022 o 16,30 hod. 

v zasadačke OcÚ, Šamudovce 99. 

 

Prítomní :           Starosta obce : Emil Ircha 

  Poslanci obecného zastupiteľstva : Maroš Lebeda, Anna Berešová,      

  Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján       

  Andrejko, Tomáš Koreň 

   

Neprítomní:   0 

   

Ďalší prítomní :  Mgr. Ivana Pavliková, administratívna  pracovníčka obce 

        Ing. Beáta Pavlova – kontrolórka obce  

        Jana Lebedová – ekonomická pracovníčka obce 

        Závacký-  zástupca firmy  CPK Michalovce     

         

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia  

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 01.06.2022 o 16,30 hodine otvoril 

a viedol starosta obce p. Emil Ircha, ktorý všetkých srdečne privítal. Starosta skonštatoval, že 

na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ, t.j. takže OZ je spôsobilé rokovať a je 

uznášania schopné.  

 

K bodu č. 2 - Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Starosta prítomných poslancov oboznámil s pripraveným programom zasadnutia OZ, 

ktoré obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
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PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie 

6. Vystúpenie p. Závackého ohľadom nájomnej zmluvy pre nabíjaciu stanicu 

elektromobilov pred budovou KC 

7. Prejednanie výletu pre žiakov zo ZŠ Šamudovce 

8. Prejednanie výletu pre deti z obce pri príležitosti ukončenia školského roka 

9. Prejednanie akcie ,, Stretnutie rodákov“ 

10. Zaradenie novoobjaveného majetku obce do evidencie 

11. Návrh na počet poslancov obce Šamudovce na nové volebné obdobie r. 2022 – 

2026 

12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na nové 

volebné obdobie r. 2022 – 2026 

13. Správa o pripravenosti materiálu na vybudovanie oplotenia pozemku OcÚ a MŠ 

14. Rôzne 

 

K prezentovanému programu zo strany poslancov nepadli  žiadne pripomienky, 

námietky ani doplňujúce návrhy, preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie 

návrhu na uznesenie č. 14/2022 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 14/2022                                                                                                                                               

 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 :  7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

                    Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

         Tomáš Koreň 

                                                      

                       proti : 0 

                       zdržal sa : 0 

                       neprítomní :  0 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 14/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 
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K bodu č. 3 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

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

konalo dňa 09.03.2022. Skonštatoval, že prevažná časť uznesení bola splnená, momentálne je 

v štádiu riešenia uznesenie z predchádzajúcej schôdze OZ č.11/2022, ktoré sa týkalo 

vybudovania oplotenia areálu OcÚ. Starosta požiadalo o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 15/2022 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie : Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 09.03.2022 

 

 

K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta za zapisovateľku zápisnice určil p. Mgr. Ivanu Pavlikovú a za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Helenu Demkovú a p. Ing. Miroslavu Dzetkuličovú. Požiadal 

o prečítanie návrhu na uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie č. 16/2022 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje: 

 

Zapisovateľa zápisnice:    Mgr. Ivana Pavliková 

 

a 

Overovateľov zápisnice:       Helena Demková 

       Ing. Miroslava Dzetkuličová 

        

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 0 
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 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 16/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté.  

 

K bodu č. 5 – Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby návrhová a mandátová komisia 

pracovala v zložení: p. Anna Berešová, p. Lívia Ferková a p. Maroš Lebeda. Nakoľko neboli 

predložené iné návrhy, starosta dal v zmysle podaného návrhu o zložení mandátovej 

a návrhovej komisii hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 17/2022 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje : Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení:   Anna Berešová 

                 Lívia Ferková 

                 Maroš Lebeda 

                         

  

Hlasovanie :   za : 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 0 

  

 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 17/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté.  

 

K bodu č. 6 – Vystúpenie p. Závackého ohľadom uzatvorenia nájomnej zmluvy pre 

nabíjaciu stanicu elektromobilov pred budovou Komunitného centra 

 

  

Starosta privítal p. Závackého, ktorý prijal pozvanie, aby poslancom priblížil 

informácie ohľadom vybudovania nabíjacej stanice pre elektromobily a zároveň podpísania 

zmluvy o nájme pozemku pod nabíjacou stanicou pred budovou Komunitného centra. Pán 

Závacký poslancom rozdal pripravené podklady a uviedol, že spoločnosť CPK Michalovce 

má záujem o vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily v naše obci, v rámci projektu 

Slovensko - Ukrajina - Maďarsko. Z uvedeného dôvodu je potrebný prenájom spomínaného 

pozemku.  Financovanie výstavby tejto stanice by bolo výhradne z eurofondov, obec by sa na 

tom finančne nemusela podieľať. Uviedol, že by sa jednalo o vybudovanie státia pre nabíjanie 

2 elektromobilov súčasne. Výdavky, ktoré by boli potrebné na projektovú dokumentáciu, 
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stavebné úpravy a ďalšie výdavky, ktoré by sa týkali samotnej výstavby a prevádzkovanie by 

boli hradené výhradne z ich zdrojov, bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti obce. Ďalej 

uviedol, že spoločnosť má záujem o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 10 rokov. Poslanci sa 

dotazovali, ako by to bolo s odberom elektrickej energie, na čo im odpovedal, že stanica by 

mala vlastnú hodinu na odber elektrickej energie. Zároveň podotkol, že z každej kWh by obec 

dostala 0,02 € ako akúsi odmenu. Uviedol, že každá nabíjacia stanica bude zverejnená aj na 

Medzinárodnej mape nabíjacích staníc, čo by našu obec zároveň aj zviditeľnilo. Poslankyňa 

Berešová sa dotazovala, kde sa bude nachádzať ďalšia stanica, na čo jej p. Závacký 

odpovedal, že zatiaľ sa buduje akási kostra nabíjacích staníc a to v Michalovciach  a na 

Zemplínskej Šírave a pokiaľ by zastupiteľstvo súhlasilo, tak aj v našej obci. Kontrolórka obce 

sa dotazovala aký bude princíp fungovania danej stanice, na čo jej uviedol, že sa jedná 

o samoobslužné stanice, nabíjanie bude cez kábel a identifikácia a platba by sa realizovala 

kartou. Poslankyňa Dzetkuličová poznamenala, že proti nabíjacej stanici nemá žiadne 

výhrady, no nepozdáva sa jej umiestnenie stanice. Starosta na to uviedol, že podmienkou 

výstavby tejto stanice je osvetlenie priestoru a monitorovanie kamerovým systémom, čo 

vybraná plocha spĺňa. Pán Závacký zároveň uviedol, že vzhľadom na to, že sú tam nabíjacie 

káble, ktoré je potrebné chrániť, táto osvetlená a monitorovaná plocha je najideálnejšia. 

Vzhľadom na to, že neboli žiadne otázky, starosta dal o návrhu hlasovať.  

 

Návrh na uznesenie č. 18/2022  

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  písmena a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

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

 

 

Schvaľuje : Uzatvorenie nájomnej zmluvy na obdobie 10 rokov, pre zriadenie nabíjacej 

stanice elektromobilov, pred budovou Komunitného centra Šamudovce s.č.14. 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

           Tomáš Koreň 

                              

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 0 

 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 18/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté.  

 

 

K bodu č. 7  -  Prejednanie výletu pre žiakov zo ZŠ Šamudovce 

 

Starosta poslancov informoval o finančnej situácií, ktorá je neustále ťažšia. Poukázal 

na skutočnosť, že podielové dane sú oveľa nižšie ako pominulé mesiace, čo v súčasnej dobe 
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nepokrýva ani náklady na mzdy zamestnancov a poplatky za energie. Zároveň podotkol, že 

vzhľadom na to, že sa blížia termíny zaužívaných akcií, nevie ako ich, vzhľadom na horšiu 

finančnú situáciu, realizovať. Informoval poslancov, že najbližšou akciou bude výlet pre 

žiakov zo ZŠ Šamudovce. Podotkol, že pominulé roky sa akcia realizovala na Zemplínskej 

šírave v stredisku Prímestská oblasť. Poslanci sa zhodli, že by sa akcia mohla zrealizovať aj 

na školskom dvore. Poslankyňa Berešová navrhla, že by sa mohol uvariť guľáš a pre deti 

pripraviť baličky so sladkosťami. Starosta poznamenal, že výlet na Zemplínsku šíravu sa vždy 

konal za prítomnosti rodičov, čo je samozrejme finančne nákladnejšie. Poslanci sa zhodli na 

tom, že v prvom rade je potrebné zistiť cenové ponuky jednotlivých rekreačných stredísk. 

Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.  

 

 

Návrh na Uznesenie č. 19/2022 

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  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

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

 

Berie na vedomie : Informácie o pripravovanom výlete pre žiakov zo ZŠ Šamudovce 

 

Ukladá: Povinnosť zistiť cenové ponuky rekreačných stredísk, za účelom zistenia 

predpokladanej sumy pripravovaného výletu pre žiakov zo ZŠ Šamudovce. 

 

   

K bodu č. 8 – Prejednanie výletu pre deti z obce pri príležitosti ukončenia školského 

roka 

  

Starosta poslancov informoval, že pripravovanou akciou je aj výlet pre deti z obce pri 

príležitosti ukončenia školského roka. Poznamenal, že tento výlet je každým rokom čoraz 

nižšia účasť detí, nakoľko buď vekovo už nespadajú do kategórie 0 – 15 rokov, alebo o túto 

akciu nie je zo strany rodičov záujem. Podotkol, že posledné roky sa akcia konala na Vinnom 

jazere a bola spojená aj s návštevou Thermalparku. Poslanec Lebeda sa dotazoval aké vekové 

zloženie detí a aký počet by bol tohto roku. Starosta poznamenal, že počet detí, bude oveľa 

nižší ako pominulé roky a preto nevie kde alebo ako túto akciu zrealizovať. Poslanec Lebeda 

navrhol rozposlať pozvánky so záväznou prihláškou. Poslankyňa Demková navrhla akciu 

zrealizovať v rámci návštevy divadla, alebo nejakého kultúrneho podujatia. Starosta podotkol, 

že sa jedná o širšie vekové zloženie detí, nie pre každé dieťa by bolo kultúrne podujatie 

vhodné. Poslankyňa Ferková navrhla plavbu loďou po Zemplínskej Šírave. Starosta navrhol 

rozposlať pozvánky s návratkou s potvrdením účasti na akcii a následne sa uvidí, či sa vôbec 

zrealizuje. Poslankyňa Demková navrhla dať do pozvánky možnosti ako by sa mohla akcia 

zrealizovať. Keďže nepadli ďalšie nápady ani pripomienky, starosta požiadal o prečítanie 

návrhu a uznesenie.      
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Návrh na uznesenie  č. 20/2022 
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  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

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

 

Berie na vedomie: Informácie o pripravovanom výlete pre deti z obce pri príležitosti oslavy 

ukončenia školského roka. 

 

 

K bodu č. 9 – Prejednanie akcie ,,Stretnutie rodákov“ 

 

Starosta informoval poslancov, že aj tohto roku poslankyňa Demková aktívne pracuje 

na príprave akcie Stretnutie rodákov a požiadal ju o informovanie poslancov. Poslankyňa 

Demková predniesla, že akcia sa uskutoční dňa 06.08.2022 a 14-tej hodine v Kultúrnom dome 

v Šamudovciach. Starosta sa dotazoval aký bude kultúrny program, na čo mu odpovedala, že 

vystúpi p. Mikuláš Romančák so skupinou. Vystúpenie bude trvať približne trištvrte hodiny. 

Poslanec Lebeda po minuloročnej skúsenosti apeloval na to, aby sa p. Demková uistila, že p. 

Romančak vystúpi. Starosta sa následne dotazoval na zabezpečenie pohostenia pre 

prítomných hostí a účinkujúcich, poznamenal, že vzhľadom na stav financií navrhuje 

zabezpečenie pohostenia po vlastnej línii bez catteringu. Poznamenal, že na rôzne akcie bola 

strava zabezpečovaná po vlastnej línii a myslí si, že by to nebol problém aj teraz. Poslankyňa 

Demková s návrhom súhlasila. Nikto z prítomných nemal otázky ani pripomienky, preto 

starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.   

 

Návrh na uznesenie  č. 21//2022 

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  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

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

 

Berie na vedomie : Informácie o pripravovanej akcii ,, Stretnutie rodákov“. 

 

K bodu č. 10 – Zaradenie novoobjaveného majetku obce do evidencie.  

 

Starosta k tomuto bodu dal slovo pracovníčke ekonomického úseku p. Lebedovej. Pani 

Lebedová informovala poslancov, že našla pozemky v katastri obce Šamudovce a to 

v intraviláne, aj v extraviláne obce, ktoré je potrebné zaradiť do majetku obce. Poslanci 

dostali k nahliadnutiu podklady s; podrobným popisom jednotlivých pozemkov. Jednalo sa 

o pozemky na parcelách registra ,,C“ a registra ,,E“ a to: záhrady, zastavané plochy 

a nádvoria, ostatné plochy, vodné plochy a orné pôdy. Konkrétne sa jednalo o cesty, 

parkovisko pred miestnym cintorínom, parkovisko pred evanjelickým kostolom, pozemok 

prečerpávacej stanice, pozemky za rodinnými domami, záhrada za OcÚ, cesta k bývalému 

PD, pozemok bývalej tabakovej sušiarne či oddychová zóna. Celková výmera všetkých 

novoobjavených pozemkov je  28 551 m2. Pani Lebedová uviedla, že pozemky môže 

ohodnotiť znalec, čo je samozrejme finančne aj časovo náročnejšie, alebo sa ocenenie 

novoobjaveného majetku vykoná podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre katastrálne územie 

obce Šamudovce kód KÚ 860 417 sú určené hodnoty pozemkov nasledovne:  

 hodnota ornej pôdy je 0,4555 €/m2,  

 trvalý trávnatý porast je 0,866 €/m2,  
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 hodnota záhrady, zastavanej plochy a nádvoria a hodnota ostatných plôch je 1,32 

€/m2,  

  stavebné pozemky majú hodnotu 13,27 €/m2.  

Po prerátaní jednotlivých výmer p. Lebedová vypočítala, že novoobjavené pozemky sú 

v hodnote 37 257, 27 €. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal žiadne ďalšie otázky 

starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a dal o návrhu hlasovať.  

 

 

Návrh na uznesenie  č. 22/2022 

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  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

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

 

 

Schvaľuje : Zaradenie novovobjaveného majetku v hodnote 37 257,27 € do majetku obce. 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 9/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 
K bodu č. 11 – Návrh na počet poslancov obce Šamudovce na nové volebné obdobie r. 

2022 - 2026 

 

Starosta poslancov informoval, že keďže sa v tomto roku uskutočnia voľby do 

orgánov samosprávy obcí, je potrebné schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva  

na celé volebné obdobie. Počet poslancov je upravený podľa počtu obyvateľov obce. Keďže 

sa pohybujeme v rozmedzí od 501 – 1000 obyvateľov povolený počet poslancov pre našu 

obec je od 5 – 7 poslancov.  Poslanci sa jednohlasne zhodli na počte 7 poslancov. Starosta 

požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo  obce Šamudovce   v súlade s § 11 ods. 3, zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe § 166 ods. 3 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady 

Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do 

orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky pod č. 209 /2022. Z. z.  
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Určuje :  pre voľby  poslancov Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce konané dňa 

29.októbra 2022 v novom volebnom období  r. 2022- 2026  

 jeden volebný obvod , v ktorom sa budú voliť  siedmi poslanci obecného zastupiteľstva. 
 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 23/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté.   

 
K bodu č. 12 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na 

nové volebné obdobie r. 2022 - 2026 

 

Starosta poslancov informoval, že pred konaním volieb do orgánov samosprávy obcí, je 

potrebné určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Šamudovce na nové volebné obdobie 

r. 2022 – 2026. Poslanci sa jednohlasne zhodli na plnom úväzku. Starosta požiadal 

o prečítanie návrhu na uznesenie a dal o preloženom návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie  č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 písm i) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

Určuje: na celé volebné obdobie r. 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Šamudovce na plný úväzok -100%. 

 

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,  

          Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,  

          Tomáš Koreň 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní :  0 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 24/2022 bolo siedmimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 
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K bodu č. 13– Správa o pripravenosti materiálu na vybudovanie oplotenia pozemku 

OcÚ a MŠ 

Starosta informoval poslancov o stave oplotenia pred budovou budúcej MŠ Šamudovce.  

Poznamenal, že sa môže riešiť aj vybudovanie oplotenia za budovou OcÚ, stĺpiky sú 

pripravené, namaľované, je potrebné navŕtanie dier a následne betónovanie stĺpikov. Poslanec 

Koreň poznamenal, že v prvom rade je potrebné vypratanie hnojiska, ktoré sa nachádza vzadu 

a pri výstavbe oplotenia by zavadzalo. P. Demková poznamenala, že by bolo vhodné urobiť 

hnojisko z paliet nakoľko má väčšiu kapacitu. Starosta poznamenal, že vlastní plastové palety, 

ktoré by boli oproti dreveným určite vhodnejšie. Následne skonštatoval, že by bolo vhodné na 

vybudovanie oplotenia zorganizovanie brigády. Poslanci sa zhodli že je potrebné dohodnúť 

termín brigády. Poslankyňa Demková uviedla, že je potrebné vybudovanie oplotenia v čo 

najkratšom čase kvôli blížiacej sa akcii ,,Stretnutie rodákov“,  ale aj z dôvodu objedania 

stromčekov zverou. K danému bodu nepadli žiadne ďalšie pripomienky preto požiadal 

starosta o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie  č. 25/2022 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie: Informácie o pripravenosti materiálu na vybudovanie oplotenia pozemku 

OcÚ a MŠ 

 

K bodu č. 14 – Rôzne 

 Poslankyňa Dzetkuličová  sa dotazovala na to, či obec nemôže zakúpiť postrek na 

burinu a postriekať chodník pre peších, nakoľko je už veľmi zaburinený. Poslanec 

Lebeda poznamenal, že keď sa urobí postrek bude potrebné  suchú burinu aj vybrať.  

 Poslankyňa Ferková poznamenala, že je potrebné upozorniť rodinu Ferkových na to, 

že ich psy ohrozujú chodcov, na čo starosta poznamenal, že už ich kontaktoval a bolo 

mu prisľúbené, že danú situáciu vyriešia.  

 Následne poslankyňa Ferková upozornila na zaburinený pozemok, ktorý je 

vlastníctvom pána Hospodára, že si ho neudržiava. Starosta poznamenal, že občanom, 

ktorý si svoje pozemky neudržiavajú už obec rozposlala výzvy, aby došlo k náprave 

 Poslanec Lebeda navrhol uzatvorenie uličky ktorá smeruje popri rodinných domoch, 

aby nebola prechodná pre autá.  

 

Starosta prítomným poďakoval za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil. 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana Pavliková 

 

  Emil Ircha 

          starosta obce 
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Overovatelia:  Helena Demková 

  Ing. Miroslava Dzetkuličová 

        


