Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 4.11.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Emil Ircha, starosta obce
Poslanci : Ľubomír Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Marián Balog, Tomáš Koreň

Neprítomní : Vladimír Paulov

Ďalší prítomní: Ing. Beáta Pavlová kontrolórka obce, Mária Keltiková adm. pracovníčka ,
Podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. VZN č.1/2015 o financovaní CVC zriadených mimo územia obce Šamudovce
5. VZN č.2/2015 o určení školského obvodu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Šamudovce
6. VZN č.3/2015 o záväznej časti spoločného územného plánu (ÚPN) obcí
Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia na k. ú.
Šamudovce
7. Povodňový plán záchranných prác obce Šamudovce
8. Rozpočtové opatrenie č.7/2015
9. Správa hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 1.4.2015 do 31.7.2015
10. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) na území v pôsobnosti
MAS DUŠ, o.z.- Mgr. J. Frena
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie OZ otvoril starosta obce p. Emil Ircha. Privítal všetkých prítomných
poslancov OZ, osobitne privítal Mgr. Jána Frenu a pozvaných zástupcov podnikateľských
subjektov. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci OZ , jeden poslanec
neprítomný a zasadnutie je uznášania schopné. Prečítal program zasadnutia OZ. Vyzval
prítomných k doplneniu návrhu programu. Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky
ani návrhy, preto dal hlasovať o programe OZ.
Hlasovanie: za: 6 poslancov –Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr.Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol schválený, v tomto znení:
PROGRAM:
1

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
VZN č.1/2015 o financovaní CVC zriadených mimo územia obce Šamudovce
VZN č.2/2015 o určení školského obvodu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Šamudovce
6. VZN č.3/2015 o záväznej časti spoločného územného plánu (ÚPN) obcí
Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia na k. ú.
Šamudovce
7. Povodňový plán záchranných prác obce Šamudovce
8. Rozpočtové opatrenie č.7/2015
9. Správa hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 1.4.2015 do 31.7.2015
10. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) na území v pôsobnosti
MAS DUŠ, o.z.- Mgr. J. Frena
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice poslancov p. Mariána Baloga a p. Tomáša Koreňa.
K bodu č. 3 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Lívia Ferková, p. Mgr. Alena Hamzová, p. Maroš Lebeda.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 6 poslancov : Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Lívia Ferková, p. Mgr. Alena Hamzová, p. Maroš Lebeda.

K bodu č. 4 - VZN č.1/2015 o financovaní CVC zriadených mimo územia obce
Šamudovce
Starosta obce pristúpil k prerokovaniu VZN č.1/2015 (tvorí prílohu zápisnice)
o financovaní CVC zriadených mimo územia obce Šamudovce . Konštatoval, že k návrhu
VZN neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce
návrhy a vyzval prítomných poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu. Starosta obce požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 39/2015.
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Návrh na uznesenie č.39/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
VZN č.1/2015 o financovaní CVC zriadených mimo územia obce Šamudovce.
Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 39/2015 bolo šiestimi hlasmi schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 5 - VZN č.2/2015 o určení školského obvodu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Šamudovce
Starosta obce pristúpil k prerokovaniu VZN č.2/2015 (tvorí prílohu zápisnice) o určení
školského obvodu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šamudovce. Konštatoval, že
k návrhu VZN neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené žiadne pripomienky, ani
pozmeňujúce návrhy a vyzval prítomných poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu. Starosta
obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 40/2015.
Návrh na Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
VZN č.2/2015 o určení školského obvodu ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šamudovce.
Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 40/2015 bolo šiestimi hlasmi schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 6 - VZN č. 3/2015 o záväznej časti spoločného územného plánu (ÚPN) obcí
Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia na k. ú. Šamudovce
Starosta obce pristúpil k prerokovaniu VZN č.3/2015 (tvorí prílohu zápisnice)
o záväznej časti spoločného územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce
a Šamudovce v rozsahu riešenia na k. ú. Šamudovce.
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Konštatoval, že k návrhu VZN neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené žiadne
pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy a vyzval prítomných poslancov, aby pristúpili
k hlasovaniu. Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia
č. 41/2015.
Návrh na Uznesenie č.41/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm.c) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

A) berie na vedomie
stanovisko Okresného úradu Košice, Odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-KEOVBP1-2015/033612 zo dňa 29.09.2015 o preskúmaní návrhu spoločného Územného plánu
(ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).
B) súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu spoločného Územného
plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce.
C) schvaľuje
podľa §26 odst. (3) a §27 ods. (3) stavebného zákona v nadväznosti na §11 ods. (4) písm. c)
zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov :
a) Spoločný Územný plán (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce v
rozsahu riešenia na k.ú. obce Šamudovce.
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015, ktorým sa vymedzujú záväzné časti
spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a
Šamudovce v rozsahu riešenia na k.ú. obce Šamudovce.
D) žiada
Starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie
spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce :
a) v súlade s § 6 ods. (8) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o vymedzení
záväznej časti spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír,
Sliepkovce a Šamudovce v rozsahu riešenia na k.ú. obce Šamudovce.
b) označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti spoločného Územného
plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce schvaľovacou
doložkou v súlade s § 28 ods. (1) stavebného zákona,
c) vyhotovenie registračného listu v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona a jeho
doručenie Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu s kópiou
uznesenia o schválení spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír,
Sliepkovce a Šamudovce štatutárnym zástupcom pre spracovanie spoločného
Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce obcou
Lastomír – starostom obce,
d) uloženie spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a
Šamudovce – na obecnom úrade , stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice,
Odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov od jej schválenia štatutárnym
zástupcom pre spracovanie spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce,
Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce obcou Lastomír – starostom obce,
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e) zverejniť v súlade s §27 ods. (4) písm. a) a b) stavebného zákona záväznú časť
spoločného Územného plánu (ÚPN) obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a
Šamudovce na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a doručením dotknutým orgánom
štátnej správy.
Termín : ako v texte
Zodpovedný : Ing. Iveta Sabaková
Predkladá: Emil Ircha, starosta obce
Spracovala: Ing. Iveta Sabaková, OSO na obstarávanie ÚPP a ÚPD
Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 40/2015 bolo šiestimi hlasmi schválené tak, ako bolo
navrhnuté.

K bodu č. 7 - Povodňový plán záchranných prác obce Šamudovce
Starosta obce pristúpil k prerokovaniu Povodňového plánu záchranných prác obce
Šamudovce, ktorého zhotoviteľom je odborný pracovník pán Miroslav Vataha. Poslanci boli
oboznámení so znením Povodňového plánu záchranných prác obce a keďže nemali žiadne
pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniu. Starosta obce požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu uznesenia č. 42/2015.
Návrh na Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Povodňový plán záchranných prác obce Šamudovce
Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 42/2015 bolo šiestimi hlasmi schválené tak, ako bolo
navrhnuté.

K bodu č. 8 - Rozpočtové opatrenie č. 7/2015
Starosta obce pristúpil k prerokovaniu Rozpočtového opatrenia č. 7/2015. Rozpočtové
opatrenie č.7/2015 pojednáva o presune finančných prostriedkov vo výške 3.150,00 €
z položky 700- kapitálové výdavky na položku 600 – bežné výdavky(tvorí prílohu zápisnice).
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Poslanci k uvedenému RO nemali žiadne pripomienky a starosta pristúpil k hlasovaniu.
Požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č. 43/2015.
Návrh na Uznesenie č. 43/2015
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) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 v prílohe na základe predloženého návrhu
Hlasovanie: za: 6 poslancov: Lívia Ferková, Maroš Lebeda, Mgr. Alena Hamzová,
Ľubomír Balog, Marián Balog, Tomáš Koreň
proti : 0 poslancov
zdržal sa: 0 poslancov
Starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 43/2015 bolo šiestimi hlasmi schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 9 - Správa hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 1.4.2015 do 31.7.2015
Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce Ing. Beátu Pavlovú o prečítanie správy
z kontrolnej činnosti za obdobie od apríla do júla 2015. Poslanci správu hlavnej kontrolórky
obce vzali na vedomie. Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia
č. 44/2015.
Návrh na Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 a § 18f, zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 1.4.2015 do 31.7.2015.
K bodu č. 10 - Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) na území
v pôsobnosti MAS DUŠ, o.z.- Mgr. J. Frena
Starosta obce požiadal zúčastnených poslancov OZ o potvrdenie vyjadrenia sa
k zaradeniu našej obce do územia verejno- súkromného partnerstva MAS DUŠA, o.z., čo
všetci šiesti poslanci súhlasne potvrdili. Udelil slovo Mgr. Jánovi Frenovi, predsedovi MAS
DUŠA, o.z. , ktorý vo svojom vystúpení informoval o otázkach stanovenia priorít a cieľov
Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) na území v pôsobnosti MAS
DUŠA, o.z. pre nasledujúce obdobie a systém koordinácie postupu rozvoja obce a celého
mikroregiónu, ďalej o možnostiach a podpore pre podnikateľské aktivity v našej obci,
o možnosti vytvárania lokálnych partnerstiev, o rozvoji miestnych aktivít v rámci Programu
rozvoja vidieka, o riešení problémov rozvoja našej obce, o možnosti čerpania európskej
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pomoci pre podnikateľskú činnosť v našej obci, resp. činnosti našej organizácie
v programovom období rokov 2014-2020.
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia
č. 45/2015.
Návrh na Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Potvrdzuje
Súhlas obce so zaradením do územia verejno-súkromného partnerstva MAS DUŠA,
občianske združenie.
Berie na vedomie
Oboznámenie so „Stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) na
území v pôsobnosti MAS DUŠA, o.z.

K bodu č. 11 – D i s k u s i a
Starosta obce prítomných informoval:
- o nových výzvach PPA na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z PRV pre opatrenie „Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“
s podopatreniami 7.2, 7.4 a 7.5. Upovedomil poslancov OZ o možnosti čerpania finančných
prostriedkov z podopatrenia 7.2. na investovanie do infraštruktúr obce, teda výstavby
miestnych chodníkov v rámci aktivity 1 uvedenej výzvy, kde je možnosť čerpať výšku
podpory na jeden projekt max. 100.000 €, ďalej o možnosti čerpania finančných prostriedkov
z podopatrenia 7.4.pre investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného
času, rekonštrukcie objektov pre komunitnú/spolkovú činnosť ( Komunitné centrum,
multifunkčné ihrisko) v rámci aktivity 1, prípadne investície súvisiace so zvýšením
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu (kamerový systém) v rámci aktivity 6. Po uvedení
týchto informácií vyzval starosta poslancov OZ, aby sa vyjadrili, ktorá z uvedených výziev
a ktorý projekt je pre obec prioritná. Poslanci OZ uviedli, že bolo by potrebné reagovať na
každú výzvu, avšak prioritou obce je výstavba chodníkov. Ďalej poslanci konštatovali, že je
potrebné spracovať žiadosť o podporu na dokončenie budovy KC, vzhľadom k tomu, že je
tam spracovaná projektová dokumentácia a vydané právoplatné stavebné povolenie.
- o neschválení našej žiadosti v PPA o nenávratný finančný príspevok pre projekt
„Zvýšenie bezpečnosti obce Šamudovce prostredníctvom rozšírenia technickej infraštruktúry“
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre dané opatrenie na realizáciu projektu.
- o vypracovaní projektovej dokumentácie k „Rekonštrukcií obecného úradu s kultúrnym
domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti, ktorá bola zapracovaná do
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žiadosti o podporu formou dotácie a zaslaná na Envirofond v termíne do 9.10.2015, kedy
končil termín podania výziev..
- o ukončení národného projektu Terénna sociálna práca v našej obci, ktoré boli
implementované prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR. Uviedol, že výzvy
nových národných projektov TSP v obciach, ktoré obsahovo nadväzujú na skončené projekty,
budú vyhlásené v priebehu mesiacov november-december a so začiatkom aktivít sa počíta
v priebehu januára-februára 2016, na čo bude obec reagovať.
- o žiadosti Jána Tokára, bytom Šamudovce č.5 ohľadom odkúpenia časti pozemku
z parcely č. 600/1 v k.ú. Šamudovce. Šetrením bolo zistené, že uvedená nehnuteľnosť nie je
vlastníctvom obce a dokonca k danej nehnuteľnosti nie je založený ani list vlastníctva.
Starosta požiadal poslancov OZ, aby sa k uvedenej žiadosti vyjadrili.
Obecné zastupiteľstvo zaujalo stanovisko, že teraz a ani v budúcnosti neuvažuje o odpredaji
obecného majetku, teda ani pozemkov vo vlastníctve obce.
- o žiadosti Slovenského zväzu chovateľov OV Michalovce o poskytnutie sponzorského
príspevku na podporu akcie Oblastnej, zemplínskej výstavy drobných zvierat, ktorá sa bude
konať v dňoch 27.-29.11.2015 v Michalovciach. Požiadal poslancov OZ, aby sa k žiadosti
vyjadrili.
Obecné zastupiteľstvo k nej vyjadrilo zamietavé stanovisko. Následne o slovo požiadal p. Ján
Béreš, ktorý navrhol, že Zväz chovateľov Michalovce-Močarany poskytne obci sponzorský
dar vo výške 50 €, ktorý obec následne môže poskytnúť OV SZCH Michalovce, pretože
vystavovateľmi predmetnej výstavy budú aj občania obce Šamudovce. Poslanci reagovali
pripomienkou, aby tento sponzorský príspevok poskytli priamo OV SZCH.
- o blížiacom sa termíne (1.1.2016) platnosti zákona o odpadoch a požiadal poslancov OZ
o spoluprácu pri získaní vhodnej správcovskej spoločnosti pre zber triedeného – separovaného
odpadu.
V diskusií vystúpil aj:
- p. Peter Čička st., ktorý sa dotazoval, ako obec plánuje riešiť úpravu priekop po výstavbe
kanalizácie, aby voda z priekop mohla plynule odtekať. Uviedol, že on si priekopu pred jeho
rodinným domom a pozemkom upravil svojpomocne.
Starosta k tomu uviedol, že priekopu pred susediacou nehnuteľnosťou, v ktorej došlo
k zosuvu zeminy dá upraviť pracovníkmi obecných služieb, nakoľko vlastník je dlhodobo
odcestovaný.
K bodu 12. - Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková
Emil Ircha
starosta obce
Overovatelia:
p. Marián Balog ...........................
p. Tomáš Koreň ...........................
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