Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 3.5.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta obce : Emil Ircha
Poslanci : Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda, Marián Balog

Neprítomní:

Poslanec: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,

Ďalší prítomní:

Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce
Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce
občania obce uvedení na prezenčnej listine

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Doplnenie a schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Záverečný účet obce Šamudovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2016
Žiadosť o povolenie inej zárobkovej činnosti Ing. Beáta Pavlová
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Rôzne
Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha, ktorý všetkých prítomných srdečne
privítal. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ a zasadnutie je uznášania
schopné. Dvaja poslanci neprítomní.
K bodu č. 2 – Doplnenie a schválenie programu
Starosta obce p. Emil Ircha oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ, ktorý
bol doplnený o bod č. 9. Vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k doplneniu programu. Keďže
nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani návrhy, starosta obce dal hlasovať o
programe OZ.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
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Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol piatimi poslancami schválený v tomto znení.
1.
Otvorenie
2.
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3.
Doplnenie a schválenie programu
4.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5.
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
6.
Záverečný účet obce Šamudovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
7.
Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2016
8.
Žiadosť o povolenie inej zárobkovej činnosti Ing. Beáta Pavlová
9.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
10.
Rôzne
11.
Záver
K bodu č. 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 6.3.2017 s konštatovaním, že všetky body uznesení boli splnené.
K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Líviu Ferkovú a p. Mariána Baloga.
K bodu č. 5 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Mgr. Alena Hamzová a p. Peter Horvát.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,

Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
Mgr. Alena Hamzová, p. Peter Horvát .

K bodu č. 6 – Záverečný účet obce Šamudovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o prednesenie stanoviska k záverečnému účtu
obce Šamudovce za rok 2016 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok 2016 (príloha
zápisnice). Dodal, že uvedený materiál Záverečného účtu obce bol vyvesený na úradnej tabuli
obce, ako aj webovej stránke obce.
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Pani Ing. Beáta Pavlová, hlavná kontrolórka obce prečítala svoje stanovisko k Záverečnému
účtu v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
odporučila poslancom OZ schváliť Záverečný účet Obce Šamudovce za rok 2016 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2016 vo výške 29.252,99 € do rezervného fondu obce.
Starosta obce dal hlasovať o Záverečnom účte obce Šamudovce, celoročnom hospodárení
obce za rok 2016 a o prevode prebytku hospodárenia do RF.
Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 3/2017.
Návrh na Uznesenie č. 3/2017
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 písm. a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016.
Schvaľuje
Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
29.252,99 €.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 3/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 7 – Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2016
Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje pripomienky k
Individuálnej výročnej správe obce Šamudovce za rok 2016 (príloha zápisnice), ktorá bola
zverejnená na web stránke obce a na úradnej tabuli obce. Prítomní poslanci nemali žiadne
pripomienky, ani dotazy a Individuálnu výročnú správu obce Šamudovce za rok 2016 vzali na
vedomie.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 4/2017.
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Návrh na Uznesenie č. 4/2017
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 2016.

K bodu č. 8 – Žiadosť o povolenie inej zárobkovej činnosti Ing. Beáta Pavlová
Starosta obce informoval poslancov OZ o podanej žiadosti hlavnej kontrolórky obce
Ing. Beáty Pavlovej, v ktorej žiada OZ o povolenie na vykonávanie inej zárobkovej činnosti.
Vyzval prítomných poslancov OZ, aby sa k podanej žiadosti vyjadrili.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, preto starosta požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu uznesenia č.5/2017 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 18 ods. 1) písm. zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Vykonávanie inej zárobkovej činnosti kontrolórke obce Ing. Beáte Pavlovej.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 5/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
Starosta obce prítomným poslancom predložil Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 zo dňa
3.5.2017 (príloha zápisnice). Jedná sa o prevod finančných prostriedkov z RF na kapitálové
výdavky – rekonštrukciu budovy KC, konkrétne vybudovanie vykurovania, bezbariérového
prístupu do budovy vo výške 15.000 € a KV – dofinancovanie rekonštrukcie OCÚ s KD za
účelom zvýšenia energetickej účinnosti vo výške 5.000 €. V príjmovej časti navýšenie
položky 111003 – podielové dane vo výške 2.751 € a položky 312001 – refundácia výdavkov
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z ÚPSVaR- AČ vo výške 11.671 €. Vo výdavkovej časti v položkách 600 na výdavky spojené
s AČ vo výške 14.422 €.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.6/2017 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 6/2017
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.2/2017 zo dňa 3.5.2017.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 6/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

K bodu č. 10– Rôzne
 Starosta obce vyzval prítomných poslancov OZ , aby sa vyjadrili k vypracovaniu
plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom trvá poslanec p. Paulov z dôvodu
naplánovania pracovných povinnosti u poslancov, ktorí za prácou cestujú.
Prítomní poslanci sa dohodli zvolávať zasadnutie OZ podľa aktuálnej potreby riešenia
úloh v obci a nie je k tomu potrebný plán zasadnutí zastupiteľstva.
 Starosta obce informoval prítomných o postupe prác pri zmene katastrálnych hraníc
obcí Šamudovce-Krásnovce-Lastomír.
 Starosta obce informoval prítomných o nových výzvach na podanie žiadosti o NFP na
vybudovanie multifunkčného ihriska a kamerového systému. Poslanci sa zhodli na
tom, že v uvedených projektoch je potrebné dofinancovanie zo strany obce a obec
v súčasnej dobe realizuje úspešné projekty, preto sa do nových spomínaných výziev
zapájať nebude.
 Ďalej starosta informoval o postupe prác v budove Komunitného centra.
 Starosta obce vyzval prítomných poslancov OZ, aby rozhodli, či je potrebné riešiť
betónové pásy na náhrobné kamene v sekcii „C“ (za evanjelickým kostolom) tak, ako
sa to rieši v sekcii „A“ (pri grécko-katolíckom kostole), kde sa začalo pochovávať do
zeme bez pomníkov.
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Poslanec Lebeda navrhol, aby sa betónové pásy urobili len v sekcii „A“ ako sa
pôvodne naplánovalo, s čím súhlasili všetci poslanci OZ.
K danej situácii starosta uviedol, že začalo dochádzať k problémom s rezerváciou
hrobových miest, ktoré bude potrebné v budúcnosti doriešiť a stanoviť presné pravidlá
rezervácie HM. Poslanci navrhli doplniť určovanie rezervácie HM vo VZN na rok
2018, ako aj informovať občanov vyvesením oznamu v tabuli na miestnom cintoríne.
Poslanec p. Maroš Lebeda požiadal starostu obce o zabezpečenie stojana na bicykle
pred Obecným úradom.
Starosta obce informoval prítomných o cenovej ponuke na podvrtávku troch mostíkov
v obci v hodnote cca 2.500 € od firmy Beca Ján-VRTY Čerhov.
Uviedol, že aj Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. bola postúpená
sťažnosť voči danej stavbe. VVS, a.s. navrhuje prekopať priekopy od s.č. 35 po s.č.
40, navýšiť ich nivelitu, čím sa zlepší odtok vody z priekop. Realizácia uvedeného
bude prebiehať v rámci záručných opráv stavby kanalizácia Šamudovce v najbližšej
dobe. Podvŕtavka mostíkov zatiaľ nie je aktuálna.
Starosta obce informoval prítomných o podanej petícií od Jána Ferka, bytom
Šamudovce 9 na neprispôsobivých občanov. Daná petícia nespĺňa podmienky petície
a preto je považovaná za sťažnosť občana, ktorú postúpi na riešenie komisií pre
verejný poriadok. Poslanec p. Marián Balog uviedol, že pán Ján Ferko pri získavaní
podpisov tvrdil občanom, že je to na pokyn starostu obce, čo sa nezakladá na pravde
a uviedol, že nikto by mu petíciu nepodpísal, pokiaľ by to bolo na jeho žiadosť
a dodal, že si takto rieši p. Ferko svoje susedské problémy.
Starosta informoval prítomných o začatí aktivačnej činnosti podľa § 52 zákona č.
5/2004 Z.z. od 1.5.2017 do 31.10.2017, kde koordinátorku prác 14-tim UoZ bude
vykonávať p. Vladimíra Gadžová, ktorú si vybrali sami nezamestnaní v obci.
Poslanec p. Marián Balog upozornil na problém s mládežou, ktorá sa bez dozoru
pohybuje po cestnej komunikácií a vysedáva pri jej okraji, čím môže spôsobiť vážne
problémy nielen sebe, ale aj vodičom áut a preto je potrebné zo strany obce znova
určiť Obecné hliadky, ktoré budú dohliadať na poriadok v obci. Starosta požiadal
o určenie ľudí z radov nezamestnaných. Poslanec p. Balog M. navrhol Petra Horváta,
Martina Gujdu, Arnošta Horvátha a Maroša Muňa.
Starosta obce vyzval prítomných poslancov OZ, aby rozhodli o odchyte psov, nakoľko
obyvatelia oboch koncov dediny vlastnia veľký počet psov, ktorí ohrozujú občanov
prechádzajúcich po ceste a s tým neustále pribúda aj sťažnosti. Uviedol, že odchyt
jedného psa sa pohybuje od 25-30 €, kde je obava, že nikto nebude chcieť odchyt
zaplatiť a všetky náklady bude musieť znášať Obec, čo podľa počtu psov
predstavuje vysokú sumu.
Poslanec p. Marián Balog navrhol zabezpečiť odchyt psov, poslanec p. Maroš Lebeda
navrhol upozorniť majiteľov psov na zodpovednosť za svojho psa a ak sa situácia
nezlepší, pristúpiť k odchytu aspoň časti psov v obci, s čím ostatní poslanci OZ
súhlasili.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.7/2017 a dal
o návrhu hlasovať.
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Návrh na Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Odchyt voľne sa pohybujúcich psov v obci Šamudovce.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 7/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

 Starosta obce navrhol prítomným poslancom OZ možnosť preasfaltovania chodníka od
domu smútku smerom ku gréckokatolíckemu kostolu v cene cca 11 € za m2 firmou
CBR Sabinov, ktorá bude v obci vykonávať opravy asfaltov s príslušnou technikou
v rámci záručných opráv stavby kanalizácie.
Vyzval poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. Poslanci sa zhodli na tom, že ponuku treba
využiť.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.8/2017 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Preasfaltovanie chodníka cintorína smerom od domu smútku ku gréckokatolíckemu kostolu
po hranicu oplotenia cintorína.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
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Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 8/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

K bodu 11. - Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková
Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: p. Lívia Ferková
p. Marián Balog
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