Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
18.03.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Emil Ircha, starosta obce
Poslanci : Maroš Lebeda, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír
Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň

Neprítomní : Poslanec Vladimír Paulov , hlavná kontrolórka obce Ing. Beáta Pavlová
Ďalší prítomní: Jana Lebedová, adm. pracovníčka obce, p. Ján Bereš, p. Peter Čička
PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
Rozpočtové opatrenie č.1/2015.
Zmluva o budúcom vecnom bremene pre VVS a.s. Košice.
Zmluva o budúcej zmluve o správe majetku obce pre VVS a.s. Košice
Žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku pre MŠ Krásnovce.
Sadzobník miestnych poplatkov za služby a práce vykonávané OcÚ Šamudovce
Informácie o prenájme priestorov budovy súp. č.100 Šamudovce pre SOŠ
Strážske.
10) Informácie o kamerovom systéme v obci
11) Informácie o výsledku výberového konania na zhotoviteľa opravy plotenia ZŠ
a oplotenia školského ihriska – Firma ALEX Vinné.
12) Informácie o ďalšom postupe prác na stavbe kanalizácie obce
13) Verejná schôdza k spoločnému územnému plánu obce
14) Diskusia
15) Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Skonštatoval, že na zasadnutí sú
prítomní šiesti poslanci OZ, jeden poslanec je neprítomný a zasadnutie je uznášania schopné.
Starosta obce p. Emil Ircha prítomných oboznámil s programom zasadnutia OZ. Vyzval
prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy, keďže nikto z prítomných nemal žiadne
pripomienky starosta obce dal hlasovať o programe OZ.
Hlasovanie: za: 6 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr.Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol schválený, tak ako bol navrhnutý.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Maroša Lebedu a p. Tomáša Koreňa.
1

K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Lívia Ferková, p. Marián Balog, p. Ľubomír Balog
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 6 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr.Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Lívia Ferková, p. Marián Balog, p. Ľubomír Balog.
K bodu č. 4- Rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
Starosta obce opätovne predložil poslancom obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie
obce č.1/2015 z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Vyzval p. Lebedovú, aby podala
vysvetlenie k Rozpočtovému opatreniu č.1/2015.
Rozpočtové opatrenie pojednáva najmä o čerpaní rezervného fondu na dofinancovanie
rekonštrukcie budovy KC a faktúry firmy ZEPO Michalovce za doplatenie 1.stavby
Splaškovej kanalizácie obce a dofinancovanie kamerového systému a zakúpenie ďalšej
kamery do obce. Starosta obce informoval o jednaní s firmou VVS a.s. so záverom, že VVS
a.s. odkúpi od obce 1. Stavbu Splaškovej kanalizácie obce v predbežnej hodnote 12 000 €.
Avšak faktúru za doplatenie 1.stavby splaškovej kanalizácie obce je nutné uhradiť, nakoľko
faktúra je už po lehote splatnosti. Starosta ešte upozornil poslancov, že faktúra bude uhradená
až po vykonaní všetkých uvedených prác vo faktúre.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 17/2015 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č.17/2015 prečítala pani Lívia Ferková
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.1/2015 zo dňa 13.3.2015.
Hlasovanie:
za: 6 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda ,Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 17/2015 bolo schválené, tak ako bolo navrhnuté.
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K bodu č. 5 - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre VVS a.s.
Starosta obce požiadal prítomných poslancov, aby predložili svoje pripomienky
a pozmeňujúce návrhy k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre VVS, a.s.
ktorú odbržali spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ, na nehnuteľnosti :
LV

Parcelné číslo

Výmera

Druh pozemku

umiestnenie

Spoluv. podiel

480 CKN 1552/3

885 m2

ZPaN

1

1/1

480 CKN 1566

354 m2

ZPaN

1

1/1

480 CKN 1544

720 m2

Ostatné plochy

1

1/1

480 CKN 1550

3459 m2

ZPaN

1

1/1

324 CKN 139/1

473 m2

ZPaN

1

1/1

324 CKN 139/2
473 m2
ZPaN
1
1/1
Keďže nikto z prítomných nemal žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 18/2015 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č.18/2015 prečítala pani Lívia Ferková
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, pís. a) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre budúceho oprávneného z vecného
bremena VVS a.s. na nehnuteľnosti :
LV

Parcelné číslo

Výmera

Druh pozemku

umiestnenie

Spoluv. podiel

480 CKN 1552/3

885 m2

ZPaN

1

1/1

480 CKN 1566

354 m2

ZPaN

1

1/1

480 CKN 1544

720 m2

Ostatné plochy

1

1/1

480 CKN 1550

3459 m2

ZPaN

1

1/1

324 CKN 139/1

473 m2

ZPaN

1

1/1

324 CKN 139/2

473 m2

ZPaN

1

1/1

Hlasovanie:
za: 6 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda ,Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 18/2015 bolo schválené, tak ako bolo navrhnuté.
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K bodu č. 6 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku
(prevádzkovaní majetku obce) pre VVS a.s.
Starosta poslancom k obdŕžanému materiálu len dodal, že sa jedná o novú zmluvu aj , keď
predchádzajúce zastupiteľstvo takúto zmluvu schválilo dňa 16. 7. 2013, ale v dôsledku po
realizačného zamerania došlo k zmene údajov čo sa týka dĺžky Výtlačného potrubia „V1“
z pôvodných od km 0,095 po km 3,276 na nový údaj od km 0,095 po km 3,226 a NN
prípojka k prečerpávacej stanici v dĺžke 59 m / z celkovej dĺžky 74/ do správy
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v účtovnej hodnote : 421.039,55 €.
V záverečných ustanoveniach novej zmluvy je doplnené zrušenie pôvodnej zmluvy zo dňa
16.7.2013 pod číslom 575/4/2013. Po krátkej rozprave starosta obce požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 19/2015 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č.19/2015 prečítala pani Lívia Ferková
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, pís. a) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a)

Prerokovalo
-

Bez pripomienok

b) Schvaľuje
1. Zverenie majetku obce – stavby Tlaková kanalizácia Šamudovce – 1. Stavba stavebný
objekt 03 tlaková kanalizácia - Výtlačné potrubie „ V1“ od km 0,095 – po km 3,226
a NN prípojka k prečerpávacej stanici v dĺžke 59 m / z celkovej dĺžky 74/ do správy
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. v účtovnej hodnote : 421.039,55 €
2. Podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. - Výtlačné
potrubie „ V1“ od km 0,095 – po km 3,226 a NN prípojka k prečerpávacej stanici
v dĺžke 59 m / z celkovej dĺžky 74/
Hlasovanie:
za: 6 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda ,Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 19/2015 bolo schválené, tak ako bolo navrhnuté.
K bodu č.7 – Žiadosť o sponzorský príspevok pre MŠ Krásnovce
Starosta predložil prítomným poslancom „Žiadosť o sponzorský príspevok pre MŠ Krásnovce
na rekonštrukciu MŠ- rozšírenie priestorov spálne“.
O slovo sa prihlásil pán Ján Bereš
Starosta mu udelil slovo:
Mal pripomienku ohľadom MŠ Krásnovce, nakoľko v minulosti nebolo vyhovené jeho
žiadosti o umiestnenie syna do MŠ Krásnovce a musel ako invalidný dôchodca a občan obce
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Šamudovce vodiť svojho syna, až do MŠ v Dúbravke. Poprosil aby túto jeho skúsenosť brali
poslanci OZ na vedomie pri prejednávaní bodu č.7.
Poslanci reagovali na pripomienku p. Bereša : Obecné zastupiteľstvo a ani starosta našej obce
nemá vplyv na umiestňovanie detí do MŠ v susednej obci, je to výlučne záležitosť riaditeľky
MŠ a rodiča dieťaťa a kapacitných možností MŠ.
Starosta pokračoval v jednaní a informoval, že v minulých rokoch sa sponzorský príspevok
poskytoval pretože ju navštevovali deti z našej obce. Požiadal prítomných, aby sa k žiadosti
vyjadrili. Poslanci p. Ferková, Mgr. Hamzová, p. Lebeda a p. Koreň sa vyjadrili prispieť
sponzorským príspevkom pre MŠ, nakoľko ju navštevuje asi päť deti z našej obce. Poslanci p.
Balog Ľ. a p. Balog M. namietali ,že rómskym deťom sa neumožňuje navštevovať MŠ
v Krásnovciach a predniesli otázku ako sa bude v obci riešiť MŠ pre rómske deti, načo
starosta odpovedal, že v ZŠ je zriadený nultý ročník, ktorý nahrádza predškolskú prípravu
detí, a obec nemá priestory a ani finančné prostriedky na zriadenie MŠ, nakoľko prevažná
časť Rómov v našej obci je v hmotnej núdzi to znamená ,že náklady na prevádzku MŠ by
znášala obec čo je nereálne.
Starosta vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na výšku príspevku a zároveň upozornil, že
v rozpočte neboli rozpočtované takéto príspevky, čo znamená, že sa výška príspevku zahrnie
do RO č.1/2015. Pani poslankyňa Ferková navrhla výšku príspevku 200 €. Keďže nikto
z prítomných iný návrh nepredložil starosta dal o návrhu hlasovať a požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 20/2015.
Návrh na uznesenie č.20/2015 prečítala pani Lívia Ferková
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Sponzorský príspevok pre MŠ Krásnovce vo výške 200 €
Hlasovanie:
za: 6 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda ,Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 20/2015 bolo schválené, tak ako bolo navrhnuté.
K bodu č. 8 – Sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané OcÚ
Šamudovce
Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje pripomienky, prípadne
doplňujúce návrhy k sadzobníku miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané OcÚ
Šamudovce, ktorý obdŕžali spolu s pozvánkou na OZ. Potrebnosť sadzobníka zdôvodnil, že
obec vlastní určité pracovné elektrické náradie a motorové vozidlo ako aj Traktor, prevádzkou
ktorých vzniká obci náklad na údržbu a opravy a chce aj vyjsť v ústrety občanom, ktorí si
tieto zariadenia požičiavajú. Vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k jednotlivým
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položkám poplatkov. Pani Ferková navrhla v bode 3 písm.a) zvýšiť poplatok v letnom
období na 60 € a v zimnom období na 70 €, pán Balog Marián navrhol v bode 3 písm. b)
znížiť poplatok v letnom období na 30 €, p. Lebeda navrhol v bode 6 doplniť písm.b)
s textom jednorazový poplatok za údržbu miestneho cintorína vo výške 35 € pri pohrebe
osoby, ktorá nemá v úmrtnom liste uvedenú poslednú adresu obec Šamudovce, poslanci
súhlasili a navrhli tento poplatok vo výške 40 €, p. Lebeda ďalej navrhol doplniť do bodu
č.7, písm. c) poplatok za 1 hodinu vo výške 2 €, p. Koreň navrhol doplniť do bodu č.7, písm.
n) poplatok za 1 hodinu vo výške 2 €, p. Balog Marián navrhol doplniť do bodu č. 7. písmeno
r) s textom prívesný vozík, poplatok za 1 hodinu 2 € a za 1 deň poplatok 10 €. Poslanci
navrhli doplniť do sadzobníka vetu: Uvedené sumy platia pre obyvateľov obce Šamudovce ,
pre záujemcov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Šamudovce sa ceny za zapožičanie
zdvojnásobujú. Keďže nikto z prítomných už nemal žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 21/2015 a dal
o ňom hlasovať.
Návrh na uznesenie č.21/2015 prečítala pani Lívia Ferková
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, pís. d) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané OcÚ Šamudovce s uvedenými
pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Hlasovanie:
za: za: 6 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda ,Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 21/2015 bolo schválené, tak ako bolo navrhnuté.
K bodu č. 9 - Informácie o prenájme priestorov budovy č.100 pre SOŠ Strážske.
Starosta obce p. Emil Ircha prítomných poslancov oboznámil so Zmluvou o budúcej
zmluve o prenájme priestorov budovy súp. číslo 100 v obci Šamudovce, parcelne č. 209 / 3 a
210 /1, kat. územie Šamudovce uzatvorenej so zástupcami Strednej odbornej školy
v Strážskom na zriadenie elokovaného pracoviska pre výučbu žiakov v odboroch stavebná
výroba a praktická žena. Bližšie informácie boli poslancom poskytnuté na minulom zasadnutí
OZ dňa 4.2.2015. Do zmluvy bola zapracovaná aj požiadavka poslanca p. Paulova ohľadom
výpovede z nájmu. Poslanci vzali uvedené informácie na vedomie.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 22/2015.
Návrh na uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, pís. a) zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
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Berie na vedomie
Informácie o Zmluve o budúcej zmluve na prenájom priestorov budovy súp. č. 100,
par. č. 209 / 3 a 210 / 1 kat. územie Šamudovce uzatvorenú s SOŠ Strážske za účelom
zriadenia elokovaného pracoviska pre výučbu žiakov v odboroch stavebná výroba a praktická
žena.
K bodu č. 10 – Informácie o kamerovom systéme v obci
Starosta obce p. Emil Ircha prítomným poslancom OZ podal informáciu o ukončení prác na
kamerovom systéme v obci firmou SYTELI s.r.o. Michalovce a rozšírení kamerového vedenia
do ulice smerom k rod. domu súp. číslo 151 a zakúpení ďalšej kamery, ktorá bude
umiestnená tak, aby bol záber na celú ulicu. Stĺp pre umiestnenie tejto kamery bude
postavený za pozemkom RD súp. č. 151 a zároveň bude slúžiť aj ako bocianie hniezdo.
Poslanec p. Balog Ľ. navrhol, aby kamera bola umiestnená aj na druhý koniec obce smerom
na obec Vrbnica, kde sa v nočných hodinách stretáva rómska mládež a rušia nočný kľud.
Starosta oboznámil prítomných, že vedenie pre kamery je realizované po celej obci a ďalšie
kamery sa budú zakupovať postupne, môže ich byť až 25. Poslanci vzali uvedené informácie
na vedomie.
Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 23/2015.
Návrh na uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, pís. a) ,zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o ukončení prác na kamerovom systéme v obci Šamudovce
K bodu č. 11 – Informácie o výsledku výberového konania na zhotoviteľa opravy
plotenia ZŠ a oplotenia školského ihriska – Firma ALEX Vinné.
Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkom výberového konania na opravu oplotenia
školského ihriska a opravu oplotenia a vstupnej brány do ZŠ. Výberové konanie vyhrala firma
ALEX Vinné. Požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 24/2015.
Návrh na uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o výsledku výberového konania na zhotoviteľa opravy oplotenia ZŠ Šamudovce
a oplotenia školského ihriska
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K bodu č.12 - Informácie o ďalšom postupe prác na stavbe kanalizácie obce
Starosta informoval prítomných o tom, že práce na stavbe Kanalizácie pokračujú a riadi ich
VVS a.s., termín ukončenia prác je predĺžený do 31.1.2015. Kanalizáciu obce 1.stavbu
realizovala firma ZEPO jedná sa o „Výtlačnú vetvu V1“ , ktorá je vedená v intraviláne obce
Krásnovce po pozemkoch súkromných vlastníkov a je nutné uzatvárať zmluvy o zriadení
vecného bremena s vlastníkmi týchto pozemkov, ktorých je asi 50. Pôvodne táto vetva mala
byť realizovaná v extraviláne obce, ale firma ZEPO stavbu zrealizovala v intraviláne. Pán
Lebeda podotkol, že v minulosti tieto pozemky užívalo Poľnohospodárske družstvo KOAN
a s nimi sa jednalo ohľadom tejto veci. Starosta ešte informoval prítomných, že dňa
19.3.2015 má jednanie s firmou ZEPO ohľadom tejto problematiky. Na túto 1. Stavbu
Kanalizácie obec musí zabezpečiť kolaudáciu. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne
dotazy rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.
25/2015.
Návrh na uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o ďalšom postupe prác na stavbe kanalizácie obce

K bodu č.13 - Verejná schôdza k spoločnému územnému plánu obcí Krásnovce,
Šamudovce, Lastomír, Sliepkovce
Starosta informoval o tom, že dňa 26.3.2015 o 18,00 hod. sa v obci uskutoční verejná
schôdza ohľadom Spoločného Územného plánu obcí Krásnovce, Šamudovce, Lastomír,
Sliepkovce. P. Lebeda sa informoval, čo sa bude na verejnej schôdzi preberať, starosta
odpovedal, že občania na schôdzi môžu pripomienkovať Územný plán, a budú oboznámení
so znením Územného plánu. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne dotazy starosta obce
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 26/2015.
Návrh na uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o zvolaní verejnej schôdze k spoločnému územnému plánu obcí Krásnovce,
Šamudovce, Lastomír, Sliepkovce
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K bodu č. 14 – Diskusia
 P. Marián Balog nadniesol problém, ktorý v obci pretrváva a týka sa rómskej
mládeže, ktorá sa schádza po nociach v obci a sú s nimi aj neznámi občania, ktorí
v našej obci nemajú trvalý pobyt a robia v obci neporiadok. P. Balog Ľ. navrhol, aby
sa v obci zriadili nočné hliadky. Starosta prisľúbil, že preverí takúto možnosť v rámci
práce na menšie obecné služby.
 O slovo sa prihlásil pán Ján Bereš.
Starosta mu udelil slovo:
Prejavil záujem o prenájom budovy s.č.14 v Šamudovciach, ktorá je vo vlastníctve
obce, na rozšírenie svojej prevádzky – obchodu Potravín.
Starosta: Vyjadril súhlas s tým, že v obci môže byť aj viac obchodov Potravín,
nakoľko v obci je len jeden obchod Potravín, ale problém je v tom, že predmetná
budova je vedená na jednej parcele, t.j. celej budove je pridelené jedno parcelné číslo,
takže sa nedá rozdeliť aj keď v minulosti to boli dve budovy Pohostinstvo a Predajňa
potravín, teraz je táto budova vedená ako Komunitné centrum obce Šamudovce a na
túto budovu v súčasnosti sú poskytnuté finančné prostriedky z MV SR na
rekonštrukciu sieti elektroinštalácie, vody a plynu. Príjmom tohto transferu sa obec
zaviazala po ukončení rekonštrukcie do 6 mesiacov spustiť prevádzku KC a zaviazala
sa aj prevádzku KC v tejto budove udržať 10 rokov. Na využitie tejto dotácie na
rekonštrukciu sieti elektroinštalácie, vody a plynu sú nutné ďalšie stavebné práce
v značnej hodnote a ak by obec chcela využiť prostriedky z RF, tak by sme si museli
vysúťažiť stavebnú firmu na tieto práce. Vyzval poslancov, aby sa k danej situácií
vyjadrili.
P. Lebeda – je potrebné vyhľadávať ďalšie dotácie na rekonštrukciu budovy
P. Ferková - v obci Komunitné centrum nemá využitie
P. Lebeda – s ľuďmi je potrebné pracovať a venovať sa im, v opačnom prípade sa
bude situácia zhoršovať, čo sa týka neporiadku v obci a výtržníctva tak, ako vravel p.
Balog Marián
Starosta opätovne vyzval poslancov, aby sa vyjadrili či v obci zostane Komunitné
centrum alebo nie.
Pani Hamzová a Ferková - navrhli zvolať verejnú schôdzu občanov k danej
problematike, aby sa občania vyjadrili
P. Balog Ľubomír – Rómovia nemajú záujem pracovať v Komunitnom centre,
nakoľko aktivity v KC sa realizujú v popoludňajších hodinách
O slovo sa prihlásil pán Ján Bereš.
Starosta mu udelil slovo:
Dôchodcovia v obci sú informovaní o tom, že v obci už má začať fungovať
Komunitné centrum.
O slovo sa prihlásil pán Peter Čička.
Starosta mu udelil slovo:
- Ľudia už štyri roky počúvali o Komunitnom centre, ktoré bude slúžiť aj
dôchodcom, dokonca sa vyberalo už aj zariadenie a nábytok do KC
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V minulosti sa s občanmi podpisovali zmluvy o zriadení prípojky na kanalizáciu
s daným termínom pripojenia do 90 dní od ukončenia stavby, on túto zmluvu
nepodpísal aj pod hrozbou pokuty.
P. Koreň reagoval na pripomienku p. Čičku: VVS a.s. nemá záujem vyrubovať ľuďom
pokuty.
Starosta skonštatoval, že jednoznačné stanovisko k problematike nebolo zaujaté, takže
sa bude pokračovať v čerpaní dotácie na rekonštrukciu sieti elektroinštalácie, vody
a plynu v budove Komunitného centra.
 Starosta oznámil prítomným, že riaditeľ KC dal výpoveď, takže k 31.3.2015 končí aj
keď pracovnú zmluvu má uzatvorenú do 8.7.2015. Vyzval poslancov či nevedia
o záujemcoch o túto funkciu, kde záujemca musí mať VŠ vzdelanie byť vedený na
ÚPSVaR.
 Keďže nikto z prítomných nemal už žiadne dotazy, starosta diskusiu ukončil.
-

K bodu 15. - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Jana Lebedová
Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia:
Maroš Lebeda

........................................

Tomáš Koreň

........................................
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