Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 20.12.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní : Tomáš Koreň, Vladimír Paulov, Ing. Beáta Pavlová kontrolórka obce
Ďalší prítomní: Jana Lebedová ekonómka obce
Podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
4. Vybudovanie optickej dátovej siete v obci za účelom skvalitnenia
telekomunikačných služieb v obci Šamudovce.
5. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. VMI0713201507A podľa § 289 ods.1
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p. s firmou ENVI-PAK ,
a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava.
6. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov – OcÚ+KD
7. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných
poslancov OZ. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ a zasadnutie je
uznášania schopné. Prečítal program zasadnutia OZ. Vyzval prítomných k doplneniu návrhu
programu. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani návrhy, preto dal hlasovať
o programe OZ.
Hlasovanie: za: 5 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní 2 poslanci : Tomáš Koreň, Vladimír Paulov
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol schválený, v tomto znení:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
4. Vybudovanie optickej dátovej siete v obci za účelom skvalitnenia
telekomunikačných služieb v obci Šamudovce.
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5. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. VMI0713201507A podľa § 289 ods.1
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p. s firmou ENVI-PAK ,
a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava.
6. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov – OcÚ s KD
7. Záver
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov
zápisnice poslancov p. Balog Marián, p. Mgr. Alena Hamzová
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. Maroš Lebeda, Ľubomír Balog.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 5 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog,
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
neprítomní: 2 poslanci: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov
Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Lívia Ferková, p. Maroš Lebeda, Ľubomír Balog.
K bodu č. 4 - Vybudovanie optickej dátovej siete v obci za účelom skvalitnenia
telekomunikačných služieb v obci Šamudovce
Starosta obce opätovne predložil poslancom OZ, Žiadosť o prijatie Uznesenia zo dňa
4.12.2015 od firmy MINET Slovakia s.r.o., Masarykova 6365/108, Michalovce, v ktorej
žiada OZ Šamudovce o vyhlásenie, že je vo verejnom záujme obce vybudovanie optickej
dátovej siete na trase Michalovce - Krásnovce - Šamudovce za účelom skvalitnenia
telekomunikačných služieb v obci Šamudovce. Predložil taktiež aj právne stanovisko od
JUDr. Sotoářovej, ktoré bolo vyžiadané na základe Uznesenia č. 53/2015 zo dňa 9.12.2015.
Starosta vyzval poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili. Nikto z prítomných nemal
pripomienky.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 54/2015.
Návrh na Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Vyhlasuje,
Že je vo verejnom záujme obce Šamudovce, aby spoločnosť Minet Slovakia s.r.o.,
Masarykova 6365/108 vybudovala na trase Michalovce – Krásnovce –Šamudovce optickú
dátovú sieť za účelom skvalitnenia telekomunikačných služieb v obci Šamudovce.
Hlasovanie: za: 5 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
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Ľubomír Balog, Marián Balog,
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
neprítomní: 2 poslanci: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 54/2015 bolo piatimi hlasmi schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 5 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. VMI0713201507A podľa § 289 ods.1
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p. s firmou ENVI-PAK , a.s.,
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Starosta obce predložil poslancom OZ Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č.
VMI0713201507A podľa § 289 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p.
s firmou ENVI-PAK , a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava. Predmetom zmluvy je rámcová
dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych
odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej
pôsobnosti obce.
Starosta informoval prítomných, že s touto firmou podpísalo zmluvu aj mesto
Michalovce. Vyzval poslancov, aby predložili svoje pripomienky. Poslanci k predloženej
zmluve nemali žiadne pripomienky. Vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala Návrh na
Uznesenie č. 55/2015
Návrh na Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Schvaľuje
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy č. VMI0713201507A podľa § 289 ods.1 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z.n.p. s firmou ENVI-PAK , a.s., Galvaniho 7/B,
821 04 Bratislava, ktorej predmetom je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania
miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
Hlasovanie: za: 5 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog,
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
neprítomní: 2 poslanci: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 55/2015 bolo piatimi hlasmi schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu 6. - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Zníženie energetickej
náročnosti verejných budov – OcÚ s KD
Starosta obce informoval poslancov OZ o Výzve kód OPKZP-PO4-SC431-2015-6, na
predkladanie
žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Oboznámil prítomných poslancov o možnosti zapojiť sa do tejto výzvy a požiadať o NFP na
rekonštrukciu OcÚ s KD za účelom zvýšenia energetickej účinnosti pod názvom projektu :
Rekonštrukcia Obecného úradu s Kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti s potrebnou spoluúčasťou financovania projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu..
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Poslanci k možnosti zapojenia sa do výzvy kód OPKZP-PO4-SC431-2015-6, nemali
žiadne výhrady. Vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala Návrh na Uznesenie č. 56/2015
Návrh na Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Schvaľuje
predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO
a) názov projektu: Rekonštrukcia Obecného úradu s Kultúrnym domom Šamudovce za
účelom zvýšenia energetickej účinnosti
b) kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6,
c) potrebný objem finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Hlasovanie: za: 5 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog,
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
neprítomní: 2 poslanci: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 56/2015 bolo piatimi hlasmi schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu 7. - Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Jana Lebedová
Emil Ircha
starosta obce
Overovatelia:
P. Mgr. Alena Hamzová
P. Marián Balog
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