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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa

07.09.2022
__________________________________________________________________________

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 07.09.2022 o 17,00 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

      

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

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 07.09.2022 o 17,00 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.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie
5.Informovanie o uvedení priestorov materskej školy a školskej jedálne do prevádzky
6.Rozpočtové opatrenie č.3/2022 zo dňa 07.09.2022
7.Schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska

a Domu smútku obce Šamudovce
8.Schválenie VZN č.2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

počas volebnej kampane na území obce Šamudovce
9.Schválenie VZN č. 3/2022 o určení spádovej materskej školy pre povinné

predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Šamudovce
10.Schválenie VZN č.4/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov

detí/žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ a ŠJ
11.Schválenie VZN č. 5/2022 o financovaní MŠ Šamudovce a školskej jedálne pri MŠ

v Šamudovciach
12.Zmena členov inventarizačnej komisie
13.Schválenie Dodatku k zmluve o dielo s firmou KOSIT a.s.
14.Prerokovanie žiadosti ohľadne umiestenia oplotenia p. Ing. Dzetkuliča
15.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. 31/2022 a dal o návrhu hlasovať.

Návrh na uznesenie č. 31/2022
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
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Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 31/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta za zapisovateľku zápisnice určil p. Mgr. Ivanu Pavlikovú a za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Annu Berešovú a p. Líviu Ferkovú. Požiadal o prečítanie návrhu
na uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 32/2022
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:   Anna Berešová

Lívia Ferková

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

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 32/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 4 – Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie

Prítomným poslancom starosta navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala
v zložení: p. Helena Demková, p. Ing. Miroslava Dzetkuličová a p. Ján Andrejko. Nakoľko
neboli predložené iné návrhy, starosta dal v zmysle podaného návrhu o zložení mandátovej
a návrhovej komisie hlasovať.
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Návrh na uznesenie č. 33/2022
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:   Helena Demková
          Ing. Miroslava Dzetkuličová
          Ján Andrejko         

 
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. 33/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 5 – Informovanie o uvedení priestorov materskej školy a školskej jedálne do
prevádzky

 Poslanci boli informovaní v akom stave je spustenie prevádzky Materskej školy
Šamudovce. Starosta ich informoval že obec ešte dňa 31.03.2022 podala žiadosť na
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, sekciu predprimárneho
a základného vzdelávania o zaradenie do siete škôl a školských zariadení. Rozhodnutím bola
k dátumu 01.09.2022 materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení. Následne
obec požiadala RÚVZ v Michalovciach o povolenie uviesť priestory MŠ a ŠJ do prevádzky.
Starosta podotkol, že bolo potrebné vykonať nevyhnutné úpravy, ktoré pracovníčky hygieny
pri obhliadke vytkli. V súčasnosti sa vykonávajú ešte posledné úpravy t.j. pokladá sa koberec
do herne a časti jedálne, montujú sa zásteny do toaliet detí a pod. Ďalej poslancov informoval,
že pokiaľ bude prevádzka spustená, bude to poldenná prevádzka s pracovnou dobou od 07:30
– 12:30. Pre deti počas poldennej prevádzky bude  podávaná výlučne desiata. V budúcnosti,
ak by bol záujem o predprimárne vzdelávanie vyšší, je možné požiadať aj o schválenie
celodennej prevádzky. Poslankyňa Ferková sa dotazovala od kedy by materská škola oficiálne
fungovala, na čo jej starosta uviedol, že pokiaľ RÚVZ v Michalovciach schváli uvedenie
priestorov do prevádzky oficiálne by deti nastúpili do MŠ od 12.9.2022. Zároveň podotkol, že
v súčasnosti už máme aj personál MŠ – riaditeľku MŠ, vedúcu školskej jedálne  tiež aj
upratovačku. Oboznámil poslancov, že v súčasnosti už evidujeme 10 prihlášok od rodičov
detí, z čoho je 6 detí ktoré musia plniť povinné predprimárne vzdelávanie a ďalšie 4 deti ktoré
sú mladšie. Vzhľadom na to, že neboli žiadne otázky starosta dal o návrhu hlasovať.
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Návrh na uznesenie č. 34/2022
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 uvedení priestorov materskej školy a školskej jedálne do
prevádzky

K bodu č. 6  - Rozpočtové opatrenie č.3/2022 zo dňa 07.09.2022

Starosta poslancov informoval o finančnej situácií ktorá je neustále ťažšia. Poukázal
na skutočnosť, že nakoľko pribudne ďalšia prevádzka t.j. Materská škola Šamudovce so
školskou jedálňou, bude potrebovať obec čoraz viac financií na zabezpečovanie chodu.
Podotkol že pracovníčka ekonomického úseku, ktorá spracovala rozpočtové opatrenie
č.3/2022 mala problém nájsť finančne rezervy, ktoré by sa dali použiť na chod materskej
školy. Poukázal na skutočnosť, že v súčasnosti stúpla výška režijných nákladov, čo sa týka
stravovania žiakov ZŠ o 0,40 € ktoré hradí obec. Zdôraznil že do konca roka sú ešte 4 mesiace
a obec potrebuje na dofinancovanie stravovania naviac cca 3 000 €. Poslanec Lebeda
sa opýtal či starosta nehľadal iného dodávateľa stravy, na čo mu odpovedal že očakáva na
pokrytie týchto výdavkov pomoc zo strany štátu. Zároveň uviedol, že pokiaľ by sa varilo
v Materskej škole Šamudovce dodávateľa stravy by sme už nepotrebovali. K danému bodu už
neprebiehala žiadna ďalšia diskusia preto požiadal starosta o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 35/2022
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 : Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zo dňa 07.09.2022

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. 35/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.
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K bodu č. 7 – Schválenie VZN č.1/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu smútku Šamudovce

Starosta poslancov informoval, že je potrebné aktualizovať všeobecne záväzné
nariadenie ktoré sa týka pohrebiska a Domu smútku v našej obci.  Podotkol, že sadzby za
hrobové miesta ani sadzby za pochovávanie sa nezmenili. Poslanec Koreň uviedol, že vidí
nedostatky, ktoré sú pri pochovávaní do hrobov bez krypty t,j, novým spôsobom
pochovávania. Poukázal na to, že ľudia pokladajú kvety, kahance a ďalší materiál aj mimo
betónového pásu na to určeného čo narúša celkový vzhľad týchto hrobových miest. Poslanec
Lebeda navrhol aby každý, kto sa pre takýto spôsob pochovávania rozhodol, vopred podpísal
prehlásenie, že hrobové miesto bude udržiavať  predpísaným spôsobom.  Poslankyňa Ferková
navrhla, aby sa pozdĺž týchto hrobových miest vybudoval aj chodník. Časť poslancov
oponovala, že chodník nebude využitý, prípadne sa bude zle udržiavať. Naopak druhá časť
poslancov vidí opodstatnenie chodníka hlavne v sychravom období a vo využití prevažne
staršími občanmi. Poslankyňa Dzetkuličová sa dotazovala, ako je to s využívaním vody na
cintoríne. Starosti poznamenal, že opakovane boli na obecnom úrade sťažnosti na
neprispôsobivých občanov, ktorí vodu na cintoríne využívali na pitie a kúpanie sa počas
horúcich dní. Zároveň podotkol že problémom bolo aj to, že vodu nechávali pustenú a všetko
znáša obec, keďže za vodu platí. Poslankyňa Demková podotkla, že vodu využívajú aj za
objektom Šamudovskej chiži. Poslankyňa Dzetkuličová navrhla, či obec neuvažovala nad
kúpou automatu na vodu na mince, ktorý by sa umiestnil na cintoríne. Poslanec Koreň sa
dotazoval na cenu takéhoto automatu, no zároveň podotkol, že vhodnejším priestorom na
umiestnenie by bol priestor pre KC Šamudovce. Starosta poznamenal, že môže zistiť cenové
relácie za takýto automat. Nakoľko v danej veci už neprebehla ďalšia diskusia, požiadal
o prečítanie návrhu a uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 36/2022
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 : VZN č.1/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu
smútku obce Šamudovce.

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. 36/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

Ukladá: Povinnosť starostovi obce zistiť aké sú cenové relácie za automat na vodu na obecný
cintorín.

K bodu č. 8 – Schválenie VZN č.2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane na území obce Šamudovce

Keďže sa blížia Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov
samosprávnych krajov  zo zákona majú obce povinnosť vyčleniť plochy ktoré budú slúžiť na
vylepovanie volebných plagátov. Starosta uviedol že v obci máme vhodnú plochu, ktorá by sa
na tento účel dala použiť. Jedná sa o tabuľu ktorá je umiestnená na začiatku uličky smerom
k bývalému družstvu. Ja to reklamná tabuľa na ktorej bola povinná publicita týkajúca sa
obecnej kanalizácii. Poslankyňa Ferková uviedla, že daná plocha je dosť vysoká, či to pri
vylepovaní nebude problém. Poslankyňa Dzetkuličová uviedla, že v minulosti na tento účel
slúžili betónové skruže. Starosta uviedol, že táto tabuľa bude oveľa vhodnejšia nakoľko každá
volebná strana má mať zabezpečený rovnaký priestor na vylepovanie čo pri skruži nie je
možné zabezpečiť, takže táto alternatíva bude vhodnejšia. Poslanci sa zhodli, že daná plocha
je dostatočne veľká a dobre viditeľná. Nikto z prítomných nemal ďalšie pripomienky, preto
starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 37/2022

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje : VZN č.2/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas
volenej kampane na území obce Šamudovce

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. 37/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 9 – Schválenie VZN č.38/2022 o určení spádovej materskej školy pre povinné
predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Šamudovce
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Poslanci obecného zastupiteľstva boli oboznámení, že pokiaľ bude schválená
prevádzka našej novo zriadenej materskej školy obec musí prijať všeobecne záväzné
nariadenia, ktorý úzko súvisia s jej fungovaním. Starosta uviedol, že toto nariadenie je jedným
z nich. Poslankyňa Ferková sa opýtala, či na základe tohto VZN budú môcť byť prijaté do
našej materskej školy aj deti z iných obcí, na čo jej starosta poznamenal, že prijaté budú
výlučne deti s trvalým pobytom v našej obci. Zdôraznil, že kapacita materskej školy je
obmedzená na určitý počet deti, takže prvoradé bude, aby boli prijaté deti z našej obce.
Nikto z poslancov nemal ďalšie otázky preto dal starosta o podanom návrhu hlasovať

Návrh na uznesenie  č. 38/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje : VZN č.3/2022 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne
vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Šamudovce

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. 38/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 10 –  Schválenie VZN č.4/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí/žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole
a školskej jedálni

Poslanci boli informovaní, že to všeobecne záväzné nariadenie sa zaoberá určením
výšky príspevku, ktorý budú hradiť rodičia detí, ktoré budú navštevovať materskú školu.
Starosta poznamenal že v okolitých obciach, ktoré majú zriadenú materskú školu prispievajú
rodičia v sume od 5 do 10 eur na dieťa za mesiac. Poslankyňa Ferková sa dotazovala, ako to
bude s rodinami, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Starosta ju informoval, že týchto rodín
sa poplatky nebudú týkať. Zároveň podotkol, že režijné náklady bude znášať výlučne obec.
Požiadal poslancov aby sa dohodli na sume, ktorú budú rodičia za pobyt detí v materskej
škole platiť. Poslanci sa jednohlasne dohodli na sume 5 €, zároveň podotkli, že časom sa
výška školného môže upraviť. Nakoľko k tomuto bodu nepadli ďalšie návrhy starosta
požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 39/2022
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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 : VZN č.4/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a školskej jedálni.

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. 39/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 11 – Schválenie VZN č.5/2022 o financovaní Materskej školy Šamudovce
a školskej jedálne pri materskej škole v Šamudovciach

Poslanci hneď na začiatku skonštatovali, že materská škola ešte nie je oficiálne
uvedená do prevádzky, preto by tento bod ohľadne financovania vynechali a nerokovali
o ňom. Navrhli aby sa tento bod zaradil až do ďalších schôdzi obecného zastupiteľstva s čím
starosta súhlasil.

K bodu č. 12– Zmena členov inventarizačnej komisie

Starosta poslancov informoval že je potrebné zmeniť člena inventarizačnej komisie
v obci. Podotkol, že členkou komisie bola p. Mária Keltiková ktorá je toho času už
v dôchodku a navrhol, aby bola za členku komisie zvolená p. Ivana Pavliková. Požiadal
poslancov aby sa k návrhu vyjadrili. Keďže nikto z prítomných nemal námietky požiadal
o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 40/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje: Zmenu členov inventarizačnej komisie
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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. 40/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 13 –  Schválenie dodatku k zmluve o dielo s firmou KOSIT a.s.

Poslanci boli starostom informovaní o tom, že je potrebné podpísať dodatok k zmluve,
ktorá bola uzatvorená s firmou KOSIT Košice a.s. Informoval poslancov že v súčasnosti sú
zberné spoločnosti povinné aj komunálny odpad, ktorý sa uskladňuje na skládke, pretriediť.
Poznamenal že sa to odzrkadľuje aj na došlých faktúrach ktoré sa zdvihli približne o polovicu.
Poslanec Koreň sa opýtal či zmluva s Kositom je oproti zmluve s predošlou spoločnosťou -
Technické služby mesta Michalovce - stále výhodnejšia. Starosta mu potvrdil, že cenovo je
pre obec určite výhodnejšia spoločnosť KOSIT Košice, kde mesačne, oproti minulosti
ušetríme od 150 – 200 €. Ďalej sa dotazoval či je potrebné separovať odpad aj naďalej, keďže
sa bude separovať už aj komunálny odpad. Starosta poslancov usmernil, že zber separovaného
odpadu zostáva nezmenený zároveň však spoločnosti pribudne povinnosť prebrať na
triediacej linke aj komunály odpad. Všetky úkony ktoré spoločnosti pribudnú sa samozrejme
odzrkadlia aj na poplatkoch. Poslanci uviedli, že do budúcnosti bude treba určite pouvažovať
aj nad navýšením poplatku za komunálny odpad s čím starosta súhlasil a zároveň požiadal
o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 41/2022
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: Podpísanie dodatku k zmluve o dielo s firmou KOSIT a.s.

Hlasovanie :   za : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,
       Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková, Ján Andrejko,
       Tomáš Koreň

proti : 0
zdržal sa : 0
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neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 41/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 14 –  Prerokovanie žiadosti ohľadne umiestnenia oplotenia p. Ing. Dzetkuliča

Starosta poslancov informoval, že na obecný úrad bola osobne doručená žiadosť od p.
Ing. Dzetkuliča, ktorý si chce vybudovať nové oplotenie z dôvodu zvýšenia súkromia. Pri
vybudovaní nového oplotenia bude náročné zlikvidovať pôvodný betónový základ, preto by p.
Dzetkulič chcel posunúť oplotenie o zopár centimetrov, čím by sa už dostal na pozemok vo
vlastníctve obce. Požiadal poslancov o vyjadrenie sa k danej téme. Poslankyňa Dzetkuličová,
ktorá je manželkou žiadateľa uviedla, že plot by bol iba zopár centimetrov na obecnom
pozemku. Zároveň uviedla, že voči obci boli ústretoví keď sa budovala obecná kanalizácia,
povolili aby bola vedená cez ich pozemok, v dôsledku čoho majú aj na liste vlastníctva
zapísanú ťarchu. Starosta poznamenal, že v schválení žiadosti by nevidel problém nakoľko sa
jedna o posunutie plota iba o zopár centimetrov, požiadal aj o vyjadrenie sa poslancov.  Nikto
z ich nemal námietky, preto požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 42/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje: Umiestnenie oplotenia. Ing. Dzetkuliča

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. 42/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 15 – Rôzne Sponzorský príspevok pre Zväz chovateľov ZO Sliepkovce

Starosta poslancov informoval, že na obecný úrad bola doručená žiadosť od Zväzu
chovateľov ZO Sliepkovce so žiadosťou o sponzorský príspevok, ktorý by bol použitý na
organizovanie chovateľskej výstavy. Podotkol, že chovatelia pravidelne podporovali aj naše
obecné akcie ako napríklad stolnotenisový turnaj, či chovateľský ples. Poslanci sa zhodli, že
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je potrebné udržiavať priateľské vzťahy a preto s finančným príspevkom súhlasili. Starosta
navrhol aby im , tak ako pominulé roky bola poskytnutá podpora vo výške 100 €. Požiadal
poslancov o vyjadrenie. Nikto z prítomných nemal námietky, preto požiadal o prečítanie
návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 43/2022
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: Sponzorský príspevok pre Zväz chovateľov ZO Sliepkovce vo výške 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. 43/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 15 –Odpredaj obecného pozemku

Poslanci boli oboznámení, že p. Zdena Pavlová opakovane požiadala o odpredaj
obecného pozemku, ktorý dlhodobo užíva. Starosta poznamenal, že je to záležitosť, ktorá sa
už v minulosti prejednávala, no nedotiahla sa do konca. Podotkol, že nie je možné
odsúhlasenie predaja obecného majetku bez zákonného postupu. Poslanec Lebeda sa opýtal
o aký veľký pozemok ide, a čo u starosta poznamenal, že ide o parcelu č. 517/9 o výmere 67
m2 Podotkol, že je to problém, ktorý sa týka množstva ľudí, nakoľko v minulosti zapisovanie
a vysporiadanie pozemkov na katastri nehnuteľností nebolo bežnou praxou. Poslanci sa
zhodli, že nakoľko p. Pavlová pozemok spravuje už roky, aby bol odpredaj odsúhlasený.
Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.
  

Návrh na uznesenie  č. 44/2022
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.
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Schvaľuje: Odpredaj obecného pozemku, ktorý užíva rodina Pavlová, za zákonných

podmienok.

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. 44/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 15 –Schválenie Individuálnej výročnej správy obce Šamudovce zo rok 2021

Starosta obce dal poslancom k nahliadnutiu a preštudovaniu ,,Individuálnu výročnú
správu obce Šamudovce za rok 2021". Oboznámil poslancov s hospodárením obce, a s
využívaním finančných prostriedkov na bežné výdavky, ako sú napríklad poplatky za
elektrinu, kúrenie a iné. Vyzval prítomných poslancov, aby k predloženej správe uviedli svoje
pripomienky alebo otázky. Prítomní poslanci nemali žiadne dotazy a Individuálnu výročnú
správu obce Šamudovce za rok 2021 v celom jej znení vzali na vedomie. Starosta preto
požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.
  

Návrh na uznesenie  č. 45/2022
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: Individuálnu výročnú správu obce Šamudovce za rok 2021

K bodu č. 15 –Správa nezávislého audítora zo dňa 24.03.2022 z individuálnej účtovnej
závierky

Starosta obce predložil poslancom Správu nezávislého audítora zo dňa 24.03.2022 z
auditu individuálnej účtovnej závierky obce. Vyzval prítomných, aby sa k správe vyjadrili.



14

Keďže nikto z prítomných nemal žiadne dotazy, starosta obce požiadal návrhovú komisiu,
aby prečítala návrh na uznesenie.
  

Návrh na uznesenie  č. 46/2022
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: Správu nezávislého audítora zo dňa 24.03.2022 k individuálnej účtovnej

závierke.

Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nepadli žiadne ďalšie návrhy na prejednanie
preto starosta prítomným poďakoval za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil.

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana Pavliková

  Emil Ircha
  starosta obce

Overovatelia:
Anna Berešová
Lívia Ferková


