Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 28.9.2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta obce : Emil Ircha
Poslanci : Ľubomír Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Marián Balog

Neprítomní :

Poslanec: Maroš Lebeda, Vladimír Paulov, Tomáš Koreň- ospravedlnení ,

Ďalší prítomní:

Jana Lebedová, adm. pracovníčka obce

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
5. Zmluva VVS a.s. Košice o výkone správy majetku /Vodovod/
6. Žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku pre Občianske združenie Gazda
Budkovce
7. Rekonštrukcia a modernizácia strechy budovy KC, rozpočtové opatrenie
č.8/2016
8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zo dňa 13.7.2016
9. Diskusia
10. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci OZ, traja 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: 4 poslanci –Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír Balog,
Marián Balog,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci: Maroš Lebeda, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol štyrmi prítomnými poslancami schválený
v tomto znení.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
5. Zmluva VVS a.s. Košice o výkone správy majetku /Vodovod/
6. Žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku pre Občianske združenie Gazda
Budkovce
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7. Rekonštrukcia a modernizácia strechy budovy KC, rozpočtové opatrenie
č.8/2016
8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zo dňa 13.7.2016
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Mariána Baloga a p. Mgr. Alenu Hamzovú
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Lívia Ferková a p. Ľubomír Balog.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 4 poslanci –Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír Balog,
Marián Balog,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci: Maroš Lebeda, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Lívia Ferková a p. Ľubomír Balog.
K bodu č. 4 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015
Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu nezávislého audítora k účtovnej
závierke obce za rok 2015, ako aj dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou ( príloha zápisnice). Poslanci OZ si mohli preštudovať materiály na
webovej stránke obce, preto starosta vyzval poslancov, aby predložili svoje otázky
k predmetným správam.
Nikto z prítomných poslancov nemal k správam žiadne otázky, preto požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 18/2016.
Návrh na uznesenie č. 18/2016
Obecné zastupiteľstvo obce na základe ustanovení §11 Obecné zastupiteľstvo
obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
a) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2015
b) Overenie výročnej správy obce za rok 2015
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K bodu č. 5 – Zmluva VVS a.s. Košice o výkone správy majetku (verejný vodovod)
Starosta obce predložil prítomným poslancom zmluvu o výkone správy majetku obce,
ktorej predmetom je výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní
infraštrukturálneho majetku vlastníka – miestnych rozvodov verejného vodovodu v obci
Šamudovce odbornou organizáciou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Obdobná zmluva bola s VVS a.s. podpísaná v roku 2005, ale vzhľadom k zmene niektorých
údajov je nutné obnoviť túto zmluvu. Jedná sa o dĺžku potrubia, ktorá bola opravená
a hodnotu majetku avšak s týmto údajom obec nedisponuje, takže v zmluve nie je uvedený.
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje pripomienky. Poslanci nemali
k zmluve žiadne pripomienky, avšak upozornili starostu na slabý prietok a tlak vody na konci
obce smerom k súp. číslu 152. Starosta o tomto probléme už VVS a.s. informoval ,ale bude
opätovne o tomto probléme jednať s vedením VVS a.s. pri podpise zmluvy. Keďže neboli
žiadne iné dotazy , starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č.
19/2016.
Návrh na Uznesenie č. 19/2016
Obecné zastupiteľstvo obce na základe ustanovení §11 Obecné zastupiteľstvo obce v
súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
1. zverenie majetku obce /verejný vodovod v obci Šamudovce/ do správy pre VVS, a. s.
(účtovná hodnota majetku nie je známa)
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s.
/zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,
najdôležitejšie práva a povinnosti zmluvných strán/
Hlasovanie: za: 4 poslanci –Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír Balog,
Marián Balog,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci: Maroš Lebeda, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 19/2016 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 6. – Žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku pre OZ Gazda Budkovce
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o poskytnutie sponzorského príspevku od
OZ GAZDA Budkovce na vydanie Zborníka ľudových piesni regiónu Budkovce – južný
Zemplín. Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k predmetnej žiadosti a predniesli svoje
návrhy. Po krátkej diskusií sa poslanci rozhodli neposkytnúť sponzorský príspevok.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č.20/2016.
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Návrh na Uznesenie č. 20/2016
Obecné zastupiteľstvo obce na základe ustanovení §11 Obecné zastupiteľstvo obce v
súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku pre OZ Gazda Budkovce
Neschvaľuje
Poskytnutie sponzorského príspevku na vydanie „Zborníka ľudových piesní regiónu
Budkoviec a južného Zemplína“.
Hlasovanie: za: 4 poslanci –Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír Balog,
Marián Balog,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci: Maroš Lebeda, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 20/2016 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 7. – Rekonštrukcia a modernizácia strechy budovy KC, rozpočtové opatrenie
č.8/2016
Starosta obce informoval poslancov OZ o nutnosti rekonštrukcie a modernizácie strechy na
budove KC, ktorá je v dezolátnom stave a musíme predísť k znehodnoteniu vnútorných
priestorov v budove. Financie na túto rekonštrukciu budú použité z kapitálového príjmu
z predaja kanalizácie obce vo výške 12 000,00 Eur. Grant od SPP vo výške 6000,00 Eur bude
použitý na opravu sociálnych zariadení v budove KC, ktoré sa poškodili práve vplyvom
zatekajúcej strechy na budove. O týchto zmenách pojednáva aj rozpočtové opatrenie č. 8/2016
zo dňa 28.9.2016. Starosta vyzval prítomných poslancov, aby sa k danej situácií vyjadrili.
Poslanci súhlasili s rekonštrukciou strechy KC a opravou sociálnych zariadení v budove KC.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č.21/2016.
Návrh na Uznesenie č. 21/2016
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.
Berie na vedomie
Informácie o nutnosti rekonštrukcie a modernizácie strechy budovy KC a opravy sociálnych
zariadení v KC
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 zo dňa 28.9.2016
Hlasovanie: za: 4 poslanci –Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Ľubomír Balog,
Marián Balog,
proti : 0
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zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci: Maroš Lebeda, Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 21/2016 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 8. – Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zo dňa 13.7.2016
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku Ing. Beátu Pavlovú, aby prečítala Správu z vykonanej
kontroly. Hlavná kontrolórka správu prečítala, starosta vyzval poslancov, aby predniesli svoje
pripomienky prípadne dotazy. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne dotazy, starosta
požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 22/2016.
Návrh na Uznesenie č. 22/2016
Obecné zastupiteľstvo obce na základe ustanovení §11 Obecné zastupiteľstvo obce v
súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zo dňa 13.7.2016
K bodu č. 9– Diskusia
 Starosta obce oboznámil prítomných s tým, že obec už má vypracovaný geometrický
plán na zmenu katastrálneho územia našej obce tak ako už boli informovaní na
zasadnutí OZ dňa 4.5.2016. K tejto problematike bude v budúcnosti aj zvolaná verejná
schôdza pre občanov, kde budú podrobne oboznámení s postupom zmeny
katastrálneho územia obce a z toho vyplývajúcimi povinnosťami.
 Starosta vyzval poslancov, aby predložili návrhy na kultúrny program na akciu „ Úcta
k starším, ktorú by sme chceli v našej obci zorganizovať dňa 16.10.2016. Vecné dary
pre všetkých seniorov sú už zabezpečené. Poslankyňa Lívia Ferková navrhla folklórnu
skupinu „ Jovšan“, starosta informoval, že sa už kontaktoval so starostkou obce Jovsa
a prisľúbila pomoc v tomto smere, keďže v obci pôsobí viac folklórnych súborov tak
je veľká pravdepodobnosť, že jeden z nich bude mať ešte voľný termín na deň
16.10.2016. Pán Balog Marián navrhol osloviť starostu zo Sliepkoviec, tam nedávno
bolo vystúpenie hudobnej skupiny so Stakčína. Starosta prisľúbil, že sa so starostom
skontaktuje a bude sa informovať. Poslanci voči navrhovanému termínu nemali žiadne
námietky.
 Starosta predložil prítomným poslancom ponuku na vianočnú výzdobu, keďže
minulého roku poniektorí namietali, že je slabá výzdoba v obci. Poslanci si ponuku
prezreli a po krátkej diskusií skonštatovali, že ceny sú dosť vysoké. Starosta navrhol
riešenie, že v spolupráci s Komunitným centrom sa môžu svojpomocne vyrobiť
ozdoby a bude to podstatne lacnejšie ako v uvedenej ponuke. Poslanci s týmto
návrhom súhlasili.
 Starosta informoval o výzve o NFP z programu na obnovu dediny, kde je možnosť
žiadať NFP na obnovu zelene a parkov. Dofinancovanie zo strany obce bude
pravdepodobne vo výške 5 %. Starosta navrhol, že by sa to dalo využiť na skrášlenie
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pozemku pred budovou Komunitného centra a vyzval poslancov, aby sa vyjadrili.
Poslanci s týmto návrhom súhlasili a poverili starostu s oboznámením sa výzvy
a daných podmienok.
Starosta predniesol prítomným poslancom problém s požičiavaním obecných strojov
a náradia. Vo viacerých prípadoch požičané veci kolujú po obci bez nášho vedomia
a vrátia sa poškodené, alebo nefunkčné a je problém aj s úhradami za požičanie.
Starosta navrhol, aby sa vyberali zálohy hneď pri požičiavaní. Poslanci s týmto
riešením súhlasili. Poslanec Ľ. Balog navrhol, aby sa predlžovacie káble nepožičiavali
vôbec, nakoľko dochádza k poškodzovaniu v dôsledku nepozornosti. Starosta
prisľúbil, že tento problém sa bude riešiť koncom roka a to úpravou celého
sadzobníka miestnych poplatkov za práce a služby poskytované obecným úradom
a môžu sa tam určiť aj nové podmienky požičania. Pán Balog ešte nadniesol problém
so zanedbanými a zaburinenými pozemkami v obci. Navrhol, aby pracovníci MOS
pomáhali pri ich kosení. Starosta odpovedal, že pracovníci nesmú vstupovať na cudzie
pozemky bez vedomia vlastníkov a taktiež informoval prítomných o tom, že každý
takýto vlastník , ktorý ma zaburinený pozemok dostal od obce výzvu na odburinenie
a vykosenie pozemku.
Poslanec Marián Balog informoval poslancov OZ o incidente, ktorý sa stal v ZŠ dňa
27.9.2016, kde bola privolaná aj policajná hliadka. Vyzval prítomnú obyvateľku obce
pani Vladimíru Gadžovú, aby oboznámila poslancov s incidentom.
Pani Gadžová Vladimíra uviedla čo sa stalo v ZŠ, kde bola aj ona privolaná ,
nakoľko incident sa týkal jej detí, ktoré navštevujú ZŠ. Starosta po vypočutí pani
Gadžovej navrhol, aby bola v rámci MOS , ktoré vykonáva na obci prítomná v ZŠ
počas vyučovania a dozerala na svoje deti. Pretože je ťažko posudzovať kto má pravdu
nakoľko nikto z poslancov a ani on nebol prítomný pri incidente. Poslanec Marián
Balog navrhol, aby v škole bola zriadená školská hliadka, ktorá by dozerala na
problémových žiakov v ZŠ. Starosta navrhol ešte jedno riešenie, ktoré sa osvedčilo po
iných školách, kde mali obdobné problémy, a to zavedením kamerového systému do
tried a chodby ZŠ. Poslanci s týmto návrhom súhlasili, nakoľko by to bolo prospešné
ako pre žiakov tak aj pre učiteľov. Poverili starostu obce, aby zistil podmienky
zavedenia kamerového systému v budove ZŠ. O ďalšom postupe bude starosta
poslancov informovať na ďalšom zasadnutí OZ.
Starosta predniesol, ešte jeden problém, týka sa obyvateľov obce prevažne
pracovníkov MOS, ktorí nemajú zaplatené dane z nehnuteľnosti a poplatky za TKO
a vyzval poslancov, aby navrhli riešenie ako postupovať ďalej. Poslanci sa vyjadrili,
aby s pracovníkmi, ktorí nemajú vyrovnané dane z nehnuteľností a poplatky nebola
uzatvorená dohoda na MOS a tým dlžníkom, ktorí poberajú dôchodok dať exekučný
príkaz na zrážky z dôchodku.
Starosta upozornil poslancov, ešte na jeden problém, ktorý vznikol nedávno pri
požičaní KD na „vartovanie“, ktoré sa konalo tri dni a bol blokovaný KD, kde sa
momentálne prevádzkuje KC. Poslanec Ľ. Balog navrhol, aby sa KD prenajímal len na
kar a nie na „vartovanie“. Ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
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K bodu 10. - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Jana Lebedová

Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia:
p. Mgr. Hamzová
p. Marián Balog

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