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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

25.9.2019. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:            Emil Ircha, starosta obce 

                             Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň, 

                                              Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko , Helena Demková     

Ďalší prítomní:  Mária Keltiková, administratívna  pracovníčka obce 

                             Občania obce podľa priloženej prezenčnej listiny  

    

                              

 PROGRAM: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

6. Žiadosť o prenájom RD 100 

7. Žiadosť o sponzorský príspevok SZCHO Sliepkovce 

8. Informácia o podaní projektu – Technická vybavenosť k rómskym obydliam 

Šamudovce. 

9. Informácia o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na Dome smútku a okolí 

10. Október – mesiac úcty k starším 

11. Rozšírenie plynového rozvodu na ulicu pri Kardoš - Muňo 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie OZ  otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal. 

Skonštatoval,  že na zasadnutí sú prítomní piati poslanci OZ a zasadnutie je uznášania 

schopné.  

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Starosta obce oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ. Na zasadnutí sa  

zúčastnili aj občania zo súpisného čísla 9, ohľadom doriešenia požiadavky na rozšírenie 

plynového potrubia na ulicu pri Kardoš-Muňo. Vzhľadom k tomu, že daná  problematika sa 

plánovala riešiť v bode  11, starosta dal návrh najprv prejednať bod 11 a následne pokračovať 

v programe. Poslanci súhlasili. Pretože  iné pripomienky, ani doplňujúce návrhy zo strany 

poslancov neboli, starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 

33/2019 a dal o návrhu hlasovať. 
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Návrh na uznesenie č. 33/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: Program zasadnutia OZ so zmenou návrhu starostu obce. 

 

Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň, Ing.  

                                                   Miroslava Dzetkuličová, Ján  Andrejko 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 2 poslanci – Helena Demková, Lívia Ferková   

  

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 33/2019 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

Bod č. 11 – Rozšírenie plynového rozvodu na ulicu pri Kardoš-Muňo 

 

 Starosta prítomných poslancov oboznámil s riešením problému pripojenia nového 

odberného miesta plynu na parcele 565/2 v k.ú. Šamudovce  do rodinného domu s.č.9, 

nakoľko iba samotní obyvatelia v uvedenom rodinnom dome majú požiadavku o pripojenie. 

Existujúce plynárenské zariadenie – pripojovací plynovod sa nachádza na p.č. 835/8, čo je RD 

s.č. 12. K uvedeným problémom sa vyjadril aj prítomný p. Ján Ferko a požiadal starostu obce 

o promptnú pomoc pri ďalšom vybavovaní, na čo starosta uviedol, že obec mu v tejto 

záležitosti bude nápomocná   a zabezpečí, aby hneď na druhý deň bola odoslaná žiadosť do 

SPP-distribúcia, a.s. o vyjadrenie k možnosti pripojenia nového odberného miesta. 

  

 Poslanci OZ uznesením č. 40/2019 zobrali informáciu o rozšírenie plynového rozvodu 

na parcelu č. 565/2, v k.ú. Šamudovce na vedomie. 

 

K bodu 3. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

zápisnice určil  poslancov p. Annu Berešovú a p. Jána Andrejku. 

 

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

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

p. Tomáš Koreň, p. Maroš Lebeda a Ing. Miroslava Dzetkuličová. 

Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej 

a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu. 

 

Návrh na uznesenie č. 34/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: Zloženie mandátovej a návrhovej komisie: p. Tomáš Koreň, p. Maroš Lebeda 

                                                                                         a Ing. Miroslava Dzetkuličová. 
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Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň, Ing.  

                                                   Miroslava Dzetkuličová, Ján  Andrejko 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 2 poslanci – Helena Demková, Lívia Ferková   

  

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 34/2019 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 5 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa 

konalo dňa 17.7.2019 . Prečítal uznesenia, ktoré sú splnené a ktoré sa plnia priebežne. 

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o prenájom RD 100 

 

 Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil so žiadosťou Základnej 

organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Šamudovce a Zväzu chovateľov Močarany-

Michalovce ohľadom prenájmu priestorov v rodinnom dome č.100 v Šamudovciach, za 

účelom uskutočňovania spoločných stretnutí a akcií. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili. 

Medzičasom sa na zasadnutie dostavili poslankyne p. Helena Demková a p. Lívia Ferková. 

Poslanci OZ nemali žiadne námietky, súhlasili s prenájmom bez platenia nájmu, ale s 

podmienkou, že v nájomnej zmluve bude uvedené, že počas roka uskutočnia kultúrne 

podujatia pre občanov obce bez nároku na honorár a zároveň sa pričinia aj ku skrášleniu 

„šamudovskej chyži“ v Komunitnom centre.  

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 35/2019 a dal 

o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 35/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 , písm. a) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje:   Prenájom RD č.100 pre ZO Jednoty dôchodcov Šamudovce a Zväzu 

                       chovateľov  Močarany – Michalovce bez platenia nájmu, za podmienok  

                       uskutočňovania kultúrnych podujatí pre občanov v obci a starostlivosti o 

                       „šamudovskú chyžu“ v Komunitnom centre. 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň, Ing.  

                                                   Miroslava Dzetkuličová, Ján  Andrejko, Helena Demková,  

                                                   Lívia Ferková   

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 35/2019 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 
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Bod č. 7 – Žiadosť o sponzorský príspevok ZO SZCH Sliepkovce 

 

Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil so žiadosťou ZO SZCH 

Sliepkovce o poskytnutie sponzorského príspevku za účelom usporiadania 12. ročníka 

miestnej výstavy zvierat, ktorá sa bude  konať v dňoch 4.-6.10.2019 v Sliepkovciach. 

 Vyzval poslancov OZ, aby sa k žiadosti vyjadrili. Poslanci súhlasili aj tento rok finančne 

podporiť organizovanie tejto výstavy sumou 100 €. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 36/2019. 

Návrh na uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a ) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

Schvaľuje:  Poskytnutie sponzorského príspevku vo výške 100 € pre ZO SZCH Sliepkovce 

                     za účelom usporiadania 12. ročníka miestnej výstavy zvierat v dňoch 

                     4.-6.10.2019. 

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň, Ing.  

                                                   Miroslava Dzetkuličová, Ján  Andrejko, Helena Demková,  

                                                   Lívia Ferková   

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 36/2019 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

Bod č. 8 – Informácia o podaní projektu – Technická vybavenosť k rómskym obydliam   

                  Šamudovce. 

 

Starosta obce informoval poslancov o spracovaní  projektu – Technická vybavenosť 

k rómskym obydliam, ktorý je rozdelený na samostatné objekty-chodníky, voda, kanál, plyn 

a v súčasnej dobe sa rieši vydanie príslušných stavebných povolení. 

Poslanci OZ informáciu o podávaní projektu - Technická vybavenosť k rómskym 

obydliam Šamudovce zobrali uznesením č. 37/2019 na vedomie, ako splnenú úlohu zo 

zasadnutia OZ dňa 17.7.2019. 

 

Bod č. 9 – Informácia o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na Dome smútku  

                  a okolí. 

 

 Starosta prítomných poslancov informoval o postupe rekonštrukčných prác na Dome 

smútku a okolí . 

Poslanci informáciu o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na Dome smútku a okolí 

zobrali uznesením č. 38/2019 na vedomie, ako splnenie úlohy zo zasadnutia OZ dňa 

17.7.2019. 
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Bod č. 10 – Október – mesiac úcty k starším 

 

Starosta obce uviedol, že nakoľko sa blíži október, mesiac úcty k starším, je potrebné  

upresniť náležitosti  zabezpečovania uvedenej akcie. Informoval, že je objednaná hudobná 

skupina MORAVANČAN na deň 20.10.2019 o 15,00 hodine, že sa zabezpečujú darčeky pre 

občanov, ako aj jubilantov, ale je potrebné dohodnúť sa na podávaní občerstvenia a vyzval 

ich, aby povedali svoje návrhy. Poslanci sa zhodli, že nie je potrebné robiť zmeny 

v občerstvení a navrhli podať ho tak, ako minulého roku. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 39/2019. 

 

Návrh na uznesenie č. 39/2019 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie: Informáciu o zabezpečovaní akcie Október – mesiac úcty a starším. 

 
Schvaľuje:           Uskutočnenie akcie Október – mesiac úcty k starším dňa 20.10.2019 

                               o 15,00 hodine v KD Šamudovce s programom skupiny MORAVANČAN, 

                               zabezpečením občerstvenia a zakúpením darčekov pre pozvaných.  

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň, Ing.  

                                                   Miroslava Dzetkuličová, Ján  Andrejko, Helena Demková,  

                                                   Lívia Ferková   

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 39/2019 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

Bod č. 12 – R ô z n e 

 
 Starosta  obce prítomným poslancom podal informáciu zo zasadnutia 

Laboreckej nivy, kde sa prejednávala ponuka spoločnosti KOSIT Košice 

k zvozu komunálneho odpadu. Zároveň prečítal e-mail , v ktorom boli zhrnuté 

hlavné body, ktoré sú predmetom ponuky spoločnosti KOSIT Košice. Vyzval 

poslancov, aby sa vyjadrili. Poslanci uznesením č. 41/2019 zobrali informáciu 

na vedomie a skonštatovali, že ich daná ponuka nezaujala a nech aj naďalej 

odvoz KO vykonávajú TaZS Michalovce. 

 Starosta obce prítomných poslancov oboznámil so žiadosťou OV SZCH 

Michalovce o poskytnutie sponzorského príspevku na usporiadanie XXV. 

ročníka  Oblastnej Zemplínskej výstavy drobných zvierat v Michalovciach dňa 

25.-27.10.2019. Poslanci navrhli sumu 50 €. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č.  

                        42/2019 a dal o návrhu hlasovať. 
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Návrh na uznesenie č. 42/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11, ods. 4 Zákona  č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 
Schvaľuje:  Poskytnutie sponzorského príspevku vo výške 50 € pre Oblastný výbor SZCH  

                    Michalovce na usporiadanie XXV. Oblastnej výstavy drobných zvierat v  

                    Michalovciach dňa 25.-27.10.2019. 

 
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Tomáš  Koreň, Ing.  

                                                   Miroslava Dzetkuličová, Ján  Andrejko, Helena Demková,  

                                                   Lívia Ferková   

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 42/2019 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 Starosta obce prítomných poslancov informoval o oznámení z Okresného 

úradu, odboru ŽP Michalovce o nepovolene umiestnenom odpade, ktorý je 

uložený pri poľnej ceste medzi Šamudovcami a Laškovcami v k.ú. 

Šamudovce. Poskytol aj fotodokumentáciu uloženia odpadu. Požiadal 

poslancov, aby dali návrhy, ako riešiť uvedený problém. Poslanci uznesením  

č. 43/2019 zobrali oznámenie na vedomie a navrhli, že najvhodnejším 

riešením bude namontovanie fotopascí a v prípade ich zlyhania zabezpečiť 

neprejazdnosť cestných komunikácií smerujúcich k areálu bývalého PD.  

Požiadali starostu, aby preveril možnosti. 

 Poslanec p. Maroš Lebeda sa dotazoval, či by nebolo možné zabezpečiť 

osadenie značky „Zákaz vjazdu ťažkých vozidiel“  na uličku za ich rodinným 

domom č. 57, nakoľko sa ich prejazdom poškodzuje vozovka. Starosta 

uviedol, že preverí možnosti osadenia značky na DI Michalovce. 

 Starosta obce predložil poslancom OZ návrh p. Mariána Baloga o možnosti 

zúčastňovania sa zasadnutí OZ rómskym občanom, na čo poslanci reagovali 

odpoveďou, že p. Balog, ako bývalý poslanec vie, že zasadnutia OZ sú verejné 

a môže sa ich zúčastniť ktokoľvek. Dokonca podotkli, že rómski  občania 

môžu osloviť s požiadavkami aj poslancov mimo zasadnutí OZ. 

 Poslanci OZ sa informovali u starostu obce, či aj v tomto roku sa plánuje 

uskutočnenie Vianočnej akadémie. Starosta uviedol, že pokiaľ je o túto akciu 

záujem, nič nebráni jej zrealizovaniu. Po zhodnotení situácie sa zhodli na 

dátume 15.12.2019. 

 Poslankyňa Dzetkuličová požiadala starostu obce, aby bolo funkčné osvetlenie 

na miestnom cintoríne, nakoľko sa blížia sviatky všetkých svätých .  

Starosta zobral požiadavku na vedomie. 
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 Bod č. 13 – Záver 

 

 Na záver rokovania starosta obce prítomným poslancom OZ poďakoval za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

 

Zapísala: Mária Keltiková 

 

 

 

          Emil Ircha 

        starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia: Anna Berešová 

 

 

                       Ján Andrejko 


