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Zápisnica  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

27. 5. 2015 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Emil Ircha, starosta obce 

                           Poslanci : Ľubomír Balog,  Lívia Ferková,                            

                           Mgr. Alena Hamzová, Maroš Lebeda, Vladimír Paulov 

Neprítomní : Marián Balog, Tomáš Koreň 

Ďalší prítomní: Jana Lebedová  adm. pracovníčka obce, Ing. Beáta Pavlová hlavná   

                            kontrolórka obce 

 PROGRAM: 

1) Otvorenie 

2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3) Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

4) Záverečný účet obce Šamudovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

5) Návrh a voľba inventarizačnej komisie 

6) Diskusia: - informácia o možnosti zriadenia  denného stacionára v obci 

- MDD, výlet pre deti 

- Informácie o pokračovaní stavby kanalizácie 2.stavba 

- Informácie o pokračovaní stavby kanalizácia 1.stavba výtlačný rad 

- Informácie o pokračovaní stavby  KC 

- Sťažnosť k výstavbe kanalizácie od p. Ondovčinovej Jany,č.d.77 

- Informácie o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia 

prostredníctvom firmy Energocom 

- Informácia o možnosti rozšírenia kamerového systému v obci 

- Informácia o vzdaní sa odmeny za výkon funkcie poslanca p. 

Vladimíra Paulova  za rok 2015 

- Informácie k blížiacej sa inventarizácií majetku  

- Dane  a TKO obyvateľov, ktorí sú v HN 

7) Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie  

 

Zasadnutie OZ  otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Skonštatoval, že na zasadnutí sú 

prítomní piati  poslanci OZ a zasadnutie je uznášania schopné. Starosta obce p. Emil Ircha 

prítomných oboznámil s programom zasadnutia OZ. Vyzval prítomných, aby predložili svoje 

doplňujúce návrhy, keďže nikto z prítomných nemal žiadne  pripomienky starosta obce dal 

hlasovať o programe OZ.  

Hlasovanie:    za: 5 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda,  Mgr.Alena Hamzová,                                                       

                                                     Ľubomír Balog, Vladimír Paulov 

                         proti : 0 

                        zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že  program OZ bol schválený, tak ako bol navrhnutý. 
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K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 

 

Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Líviu Ferkovú  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. Vladimír Paulov, p. Maroš Lebeda, p. 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, Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  0  poslancov                                  

Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude  pracovať v zložení: 

p. Vladimír Paulov, p. Maroš Lebeda, p. Ľubomír Balog 

 

K bod č. 4- Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2014 

 

 Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o prednesenie stanoviska 

k záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2014 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok 

2014 (príloha zápisnice). Starosta dodal, že materiál Záverečného účtu obce  obdŕžal každý 

poslanec spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. 

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 2014 výrokom 

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

Hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 

2014 vo výške 15  505,89 € do rezervného fondu obce. 

Starosta obce dal hlasovať o  Záverečnom účte obce Šamudovce a celoročnom hospodárení 

obce za rok 2014  a o prevode prebytku hospodárenia do RF. 

Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 29/2015.  

Návrh na Uznesenie č.29/2015 

 

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.  

 

a) Berie na vedomie 

  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 

b) Schvaľuje  

1. Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné  hospodárenie bez výhrad 
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2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

15 505,89 € 

 

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

                                                     Ľubomír Balog, Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  0  poslancov                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 29/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 

 

Hlavná kontrolórka predložila poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti na rok 2015 a Správu 

hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015. Skonštatovala, že  

v hospodárení s finančnými prostriedkami neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Poslanci 

zobrali  Plán kontrolnej činnosti a Správu na vedomie. 

Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 30/2015.  

Návrh na Uznesenie č.30/2015 

 

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

zriadení v z. n. p. a na základe  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p.  

 

Berie na vedomie 

1.Plán kontrolnej činnosti na rok 2015  

2.Správu hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015 

 

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

                                                     Ľubomír Balog,  Vladimír Paulov 

                       proti :  0  poslancov                                      

                      zdržal sa:  0  poslancov                                  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 30/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 5 - Návrh a voľba inventarizačnej komisie 

 

Starosta obce informoval prítomných o nutnosti  vykonania fyzickej inventarizácie majetku 

obce. Do inventarizačnej komisie navrhol pani poslankyňu Mgr. Alenu Hamzovú, pána 

poslanca Mariána Baloga, za zamestnancov navrhol pani Janu Lebedovú  a riaditeľku ZŠ pani 

PaedDr. Jarmilu Gubaňarovú a za predsedu navrhol pani poslankyňu Líviu Ferkovú. Vyzval 

prítomných, aby sa  k návrhu vyjadrili.  Pán poslanec Paulov Vladimír  navrhol, aby bol 

členom IK aj on ,keďže nikto z prítomných nemal  voči návrhu žiadne pripomienky  a ani iné 

návrhy, starosta požiadal návrhovú komisiu, o prečítanie návrhu uznesenia č. 31/2015 a dal 

o návrhu hlasovať. 

Návrh na Uznesenie č.31/2015. 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.   
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     Schvaľuje 

     Za   predsedu inventarizačnej komisie: pani Lívia Ferková 

      Za členov inventarizačnej  komisie: p. Marián Balog, Mgr. Alena Hamzová,  

                                                                 p. Vladimír  Paulov,  p. Jana Lebedová, 

                                                                 p. PaedDr. Jarmila Gubaňarová  

Hlasovanie: 

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

                               Ľubomír Balog, Vladimír Paulov      

proti :  0  poslancov                                      

zdržal sa:  0  poslancov  

Starosta  skonštatoval, že Uznesenie č. 31/2015 bolo schválené tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 6 –  Diskusia 

 Starosta obce  informoval o ponuke pána Jána Holoniča  zriadiť v obci denný stacionár 

pre seniorov, v priestoroch obecnej  budovy KC. Starosta skonštatoval, že obec nemá 

voľné priestory, ktoré by mohli byť prenajaté, nakoľko celá budova je registrovaná 

ako KC, na ktoré obec dostala kapitálové dotácie a musíme dodržať podmienky určené 

v zmluve  s MV SR. 

 Výlet pre deti obce pri príležitosti MDD - starosta vyzval poslancov, aby navrhli 

lokalitu  na výlet detí, pani Lívia Ferková a pani Mgr. Alena Hamzova navrhli Sninské 

Rybníky, k návrhu sa  priklonili aj ostatní poslanci, ďalší návrh podal p. starosta na 

Zemplínsku Šíravu rek. Stredisko SĹŇAVA, termín výletu bol predbežne určený na 

4.7.2015, starosta preverí voľné termíny v spomínaných strediskách.  

 Informácie o pokračovaní stavby kanalizácie 2. stavba  podal starosta obce 

 Informácie o pokračovaní stavby kanalizácia  1.stavba výtlačný rad podal starosta 

obce,  terajšie potrubie je uložené na v súkromných pozemkoch, nakoľko by bolo 

nemožné zriaďovať vecné bremená na tieto pozemky z dôvodu neznámych vlastníkov, 

firma Zepo realizuje  novú stavbu podľa projektu, jedná sa o 1.stavbu v časti obce 

Krásnovce. Boli vytýčené hranice pozemkov a vytýčený diaľkový kábel.  

 Starosta informoval, že projektová dokumentácia na rekonštrukciu KC bola dokončená 

a už prebieha aj rekonštrukcia sieti KC, ktorá by mala byť ukončená do 30.6.2015. 

 Sťažnosť k výstavbe kanalizácie p. J. Ondovčinovej- sťažnosť bola odstúpená firme 

VVS a.s. Košice, EKO-SVIP Sabinov, TUKON Žilina, nakoľko obec nie je zhotoviteľ 

ani investor stavby kanalizácie. 

  Informácia o možnosti rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom firmy 

Energocom - informácie podal starosta obce, vyzval prítomných, aby sa  k ponuke 

vyjadrili. Poslanci jednoznačné stanovisko nezaujali, rozprava sa ukončila so záverom, 

že starosta má túto ponuku naďalej sledovať a robiť prieskumy v tejto oblasti. 

 Informácie o možnosti rozšírenia kamerového systému v obci podal starosta obce, 

firma REAL SECURITY s.r.o. by spracovala projekty ako aj žiadosť o finančnú 

dotáciu, ktorú by obec podala na základe výzvy PPA, ktorá vyjde v najbližšom 
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termíne. Spracovanie projektov a žiadosti bude stáť približne 1.000,- €, starosta vyzval 

poslancov aby sa vyjadrili k tejto možnosti, poslanci zaujali kladné stanovisko 

a vyjadrili sa, že v obci je  potrebné rozšíriť kamerový systém, nakoľko v obci stúpa 

kriminalita.  

 Starosta informoval o Vyhlásení pána poslanca Vladimíra  Paulova o vzdaní sa  

finančnej odmeny  za výkon funkcie poslanca OZ za rok 2015. 

  K inventarizácií majetku obce  starosta oboznámil , že niektoré pracovné náradie  sa 

nenachádza na OcÚ od jeho nástupu do funkcie, konkrétne sa jedná o veľké zbíjacie 

kladivo. 

  Starosta  oboznámil poslancov, že niektorí  obyvatelia obce majú podlžnosti na Dani 

z nehnuteľností a TKO  za niekoľko rokov a sú medzi nimi najmä občania  v hmotnej 

núdzi a vyzval poslancov, aby predložili návrhy, ako tieto nedoplatky vymáhať. 

Poslanci sa vyjadrili, že obec má postupovať podľa zákona o miestnych daniach 

a poplatkoch a na základe daňového poriadku. Poslanec p. Lebeda  navrhol, aby 

terénni sociálni  pracovníci  s takými to občanmi viac spolupracovali  a primäli ich 

aspoň k čiastočným mesačným úhradám.  

 Starosta predložil poslancom  návrh projektovej dokumentácie na chodníky v obci. 

Projekt sa skladá s troch častí. Poslancov  vyzval, aby vyjadrili svoj názor na tento 

projekt ako aj k tomu, či projekt má riešiť chodníky po obidvoch stranách obce, alebo 

len po jednej. Niektorí poslanci sa vyjadrili, že chodník postačuje len na jednej strane 

obce, iní, že by bolo  dobré dať vypracovať  projekt na chodníky po oboch stranách   

obce s tým, že realizácia chodníkov sa bude prevádzať podľa výšky poskytnutej 

dotácie. 

 Pán Vladimír Paulov – vyzval starostu, aby sa viac zaujímal o nevyriešené krádeže 

v obci. 

 Pani Mgr. Alena Hamzová požiadala starostu, aby zabezpečil orezanie konárov na 

stromoch pri vchode na cintorín. 

 Pán starosta oboznámil poslancov so splnením úlohy uloženej na zasadnutí dňa 

24.4.2015 k bodu č. 6 - úprava terénu pri hroboch na cintoríne.   

 

K bodu  7. -  Záver 

 

 Starosta poďakoval všetkým za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Jana Lebedová               

               Emil Ircha 

              starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

p. Lívia Ferková                                    ........................................ 

 

Mgr. Alena Hamzová                            ........................................ 


