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Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, 

 konaného dňa 15.6.2016 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:             Starosta obce : Emil Ircha   

                              Poslanci : Ľubomír Balog,  Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, 

                              Maroš Lebeda, Marián Balog  

Neprítomní :        Poslanec: Tomáš Koreň- ospravedlnený ,Vladimír Paulov,   

Ďalší prítomní:    Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce, Ing. Beáta Pavlová, hlavná    

       kontrolórka obce, občania obce  uvedení na prezenčnej listine 

 PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce  

5. Návrh VZN č. 5/2016 o zneškodňovaní obsahu zo žúmp na území obce 

6. Návrh VZN č. 6/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd na území obce 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie  

 

Zasadnutie OZ  otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných. 

Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ, dvaja poslanci OZ sú neprítomní 

a zasadnutie je uznášania schopné. Oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ. Keďže 

nikto z prítomných nemal žiadne  návrhy, starosta obce 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 piatimi prítomnými poslancami schválený  

v tomto znení. 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

4. Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce  
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5. Návrh VZN č. 5/2016 o zneškodňovaní obsahu zo žúmp na území obce 

6. Návrh VZN č. 6/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd na území obce 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Ľubomíra Baloga a p. Mariána Baloga. 

 

K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

p.  Mgr. Alena Hamzová, p. Lívia Ferková a p. Maroš Lebeda. 

 

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.  Mgr. Alena Hamzová, p. Lívia Ferková a p. Maroš Lebeda. 

 

 

K bodu č. 4 – Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  

                        stavebnými odpadmi na území obce  

 

 Starosta prítomných poslancov informoval, že od 1.1.2016 je platný a účinný zák. č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon zároveň 

zrušil zák. č. 233/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov.  

 Podľa § 135 ods. 15 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov Obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vydané podľa doterajších právnych predpisov 

uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016. 

K uvedenému bol vypracovaný návrh VZN č. 4/2016, ktorý bol zverejnený. Nakoľko nikto do 

stanoveného termínu nepodal žiadne pripomienky, ani návrhy, vyzval starosta prítomných 

poslancov OZ, aby sa vyjadrili k návrhu VZN. 
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Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, preto starosta požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.13/2016 a dal o návrhu hlasovať. 

 

 Návrh na uznesenie č. 13/2016 

 

  Obecné  zastupiteľstvo obce na základe ustanovení  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 

79/20015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Schvaľuje 

 

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

                         na území obce Šamudovce s účinnosťou od 1.7.2016. 

 

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  Uznesenie č. 13/2016 bolo schválené piatimi poslancami  OZ 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN č. 5/2016 o zneškodňovaní obsahu zo žúmp na území obce 

 

Starosta obce informoval, že zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 

odvetviach v platnom znení ukladá obciam prijať VZN o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok. 

Predložený návrh VZN upravuje podmienky na náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou 

vodou, podmienky na náhradné odvádzanie, resp. zneškodňovanie odpadových vôd, na 

vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v častiach, kde nie je verejná kanalizácia . 

Porušenie povinností a zákazov ustanovených vo VZN sa postihuje sankciami v zmysle 

zákona o priestupkoch v platnom znení, o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle 

zákona č. 442/2002 Z.z.  

Návrhy VZN o zneškodňovaní obsahu zo žúmp na území obce a VZN o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce 

Šamudovce boli zverejnené. Poslanci OZ do stanovenej lehoty nepredložili žiadne 

pripomienky, preto vyzval starosta obce prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu 

VZN č.5/2016.  

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, preto starosta požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.14/2016 a dal o návrhu hlasovať. 
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Návrh na Uznesenie č. 14/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  na základe ust. §  36 ods. 7 písm. c)   zákona č. 442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach  v znení neskorších predpisov  

v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g)  zákona  SNR   č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  

zriadení  v   znení  neskorších právnych predpisov  

    

Schvaľuje 

 

VZN č. 5/2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Šamudovce s účinnosťou od 

                         1.7.2016. 

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. 14/2016 bolo  piatimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 6 – Návrh VZN č. 6/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

                       a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce 

 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu VZN č. 6/2016.  

Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky k uvedenému návrhu, preto požiadal návrhovú 

komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 15/2016.  

 

Návrh na uznesenie č. 15/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce  na základe ust. §  36 ods. 7 písm. c)   zákona č. 442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach  v znení neskorších predpisov  

v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g)  zákona  SNR   č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  

zriadení  v   znení  neskorších právnych predpisov     

 

Schvaľuje 

 
VZN č. 6/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

                         odpadových vôd na území obce Šamudovce s účinnosťou od 1.7.2016 

 

Hlasovanie: 

za: 5 poslancov:  Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír Balog,  

                             Marián Balog,  

proti :0  poslancov                                      
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zdržal sa:  0 poslancov  

neprítomní 2 poslanci: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov 

      

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 15/2016 bolo  piatimi poslancami  schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 7–  Diskusia 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o namontovaní kamery pri RD č.7 

a pri RD č.13. 

 Poslanec Marián Balog informoval o problémoch so slabým prietokom a tlakom vody 

do ich rodinných domov, o zlom zdravotnom stave Michala Kančiho a jeho 

problémoch s bývaním. Apeloval na terénnych pracovníkov, aby preverili možnosti 

jeho umiestnenia v domove dôchodcov, aby sa viac venovali rodine Jiřiho Švába, 

ktorý žije v zlých podmienkach, aby všetkých rodičov viedli k lepšej výchove detí, 

udržiavaniu poriadku pri domoch a v okolí  a učili ich lepšie hospodáriť s peniazmi. 

Informoval aj o postupnom likvidovaní rodinného domu č. 65. Najväčšie problémy im 

spôsobuje veľký počet voľne pobehujúcich psov po ceste a rušenie nočného kľudu. 

 Poslanec Ľubomír Balog potvrdil nielen problémy s ohrozujúcimi  psami, ale aj 

s malými deťmi, ktoré bez dohľadu sedia pri krajnici na ceste a môžu spôsobiť nielen 

vodičom, ale aj sebe problémy. Aby bolo okolie lepšie monitorované, navrhol 

starostovi obce, aby zabezpečil kameru aj na RD č.64 s čím vlastník súhlasí. 

Zároveň navrhol starostovi zabezpečenie pripojenia internetu na ich koniec, aby sa 

vyriešilo zdržiavanie mládeže s mobilmi pri OCÚ, cintoríne a na miestach, kde je wifi 

sieť. 

Vyjadril sa aj k neporiadku po obci a nezáujmu pracovníkov na menších obecných 

službách poctivo vykonávať pridelenú prácu. Problém vidí v zlej organizácií práce 

koordinátora. 

Starostu obce požiadal, aby bola znova určená obecná hliadka, ktorá bude zložená zo 

zodpovedných ľudí, ktorí dohliadnu na poriadok v obci.  

 Poslanec Maroš Lebeda navrhol, aby bolo zabezpečené kosenie cintorína na voľných 

plochách  kosačkou s košom, aby sa zamedzilo rozhadzovaniu pokosenej trávy po 

pomníkoch. 

 Starosta obce odpovedal na niektoré pripomienky: 

 Problémy so slabým tlakom vody v spomínanej oblasti preverí vo 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 Do najbližšieho odchytu psov v spomínanej oblasti zabezpečí zoznam ľudí, 

ktorí za koľko psov platia daň a len tieto sa majiteľovi ponechajú. 

 S určením práce obecnej hliadky v ďalšom období nie je problém, ale musí 

prísť návrh zo strany poslancov, ktorí určia spoľahlivých ľudí. 

 Kosenie na cintoríne sa robí už aj s kosačkami s košom, bude však potrebné 

doriešiť likvidáciu dlaždíc na hrobe neb. Antonyho, pretože narúšajú plynulé 
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kosenie s kosačkou. Ide o dlhodobý problém, ktorý pozostalá manželka 

odmieta vyriešiť. 

Zároveň je potrebné riešiť vybetónovanie múrikov na rozšírenie hrobových 

miest. 

 Do diskusie sa prihlásil p. Ján Béreš, ktorý vyjadril pochvalu starostovi obce za 

úpravu terénu pred Obecným úradom. 

Zároveň upozornil, aby sa po kosení pri komunikáciách dohliadalo na 

vyčistenie cesty, pretože rozhádzaná tráva po ceste môže spôsobiť dopravnú 

nehodu. 

 Do diskusie sa prihlásil aj p. Peter Čička, ktorý reagoval na pripomienku 

poslanca Ľubomíra Baloga o nezáujme pracovníkov na menších obecných 

službách poctivo vykonávať pridelenú prácu. Podotkol, že s takýmito 

pracovníkmi jednoducho ukončiť dohodu a nezamestnávať ich. 

  Starosta obce informoval o tom, že aj v tomto roku sa plánuje uskutočnenie 

výletu pre detí z obce pri príležitosti dňa detí a ukončenia školského roka. 

Vyzval prítomných poslancov OZ, aby sa vyjadrili, ktorá lokalita by bola 

najvhodnejšia a zároveň sa dohodli sa termíne uskutočnenia zájazdu. Zo 

skúsenosti z minulého roka sa všetci zhodli na tom, že výlet sa uskutoční 

znova na Zemplínsku Šíravu – lokalitu Sĺňava v termíne 9.7.2016. 

 Keďže  nikto z prítomných už nemal žiadne príspevky do diskusie, starosta 

tento bod zasadnutia ukončil. 

 

K bodu  8. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

 

 

             

               Emil Ircha 

             starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

p. Marián Balog                                      

p. Ľubomír Balog                              

 

  


