
ZÁPISNICA 

 

Z verejného  zhromaždenia občanov obce Šamudovce, konaného dňa 2.4.2016 v KD 

Šamudovce. 

 

Program:  I.    Otvorenie 

                   II.  Zhodnotenie pracovnej činnosti starostu a OZ obce 

                   III. Diskusia 

                   IV. Záver 

 

 

                                                                                    l. 

                                                                            Otvorenie 

 Starosta obce privítal zúčastnených a oboznámil všetkých s programom schôdze. 

                                                                                   II.  

                                                   Zhodnotenie pracovnej činnosti starostu a OZ obce 

Po oboznámení s programom,  starosta obce v krátkosti zhrnul pracovnú činnosť starostu obce 

a Obecného zastupiteľstva za obdobie roku 2015. Uviedol, že po nástupe na funkciu 2.1.2015 riešil 

spoločne s OZ obce nasledovné: 

- Žiadosti o výrub drevín, ktoré poškodzovali majetok obce – OÚ, KC, KD – zrezané, upratané 

a následne  vybavené rozhodnutie o spálení konárov 

- Upratané miestnosti v budove OÚ, presťahované do skladu CO  

- Zlikvidovaný sklad CO 

- Zrekonštruovaná  miestnosť pre TSP  

- Zabezpečenie zastávok – čakárni pre občanov na zastávke č. 90 a preloženie zastávky 

a čakárne z č. 59 na č. 61 + ich údržba, prevoz a osadenie vrátane vybavenia prísl. povolení 

- Uprataný pozemok zv.  Valiska č.d. 100  vrátane garáži 

- Doplnenie svetiel VO dolný koniec obce, Tomiová, Tokár Vinco a výmena zlých + ďalšie na 

zákruty 

- Presťahované hniezdo bocianov k Pravoslávnej fare  

- Začaté s opravou oplotenia ZŠ a ihriska 

- Zriadenie Elokovaného pracoviska SOŠ Strážske + úprava budovy 

- Oprava plota amfiteátra ZŠ 

- Zriadená zmluva o poskytovaní pracovnej služby vrátane školení pracovníkov OÚ a ZŠ 



- Rekonštrukcia  chodníka na cintoríne 

- Výstavba osvetlenia na cintoríne 

- Výstavba kamerového systému 

- Rekonštrukcia sieti KC + výstavba priečok bez financovania, ako aj obvodových múrov 

- Upratanie dvora pri OÚ najmä tehál, ktoré boli uložené na paletu a poodvážané do budovy 

KC, kde budú následne ešte použité pri stavebných prácach 

- Úprava priestorov za KC – vývoz panelov a smetí, výrez krovín 

- Vysadenie 84 ks stromčekov –náhradná výsadba za zrezané stromy – priestor na cintoríne, 

pri OÚ a v obci 

- Vybudovanie vodovodnej šachty pre dve vodomery vrátane ich prekládky OÚ a Škola 

a vybavenie príslušných povolení 

- Vybudovanie kanalizačných prípojok pre ZŠ, KC, SOŠ a OÚ vrátane žiadostí o pripojenie - 

svojpomocne 

- Zapísanie zmeny užívania RD č. 100 na Elokované pracovisko 

- Spracovaný geometrický plán a následne zapísanie budovy OÚ a KD na katastri 

- Oprava opony a vstupu na javisko KD 

- Vybudovanie nového el. rozvádzača v budove OÚ a KD 

- Revízie el., plyn, vybudovanie hromozvodu na škole  s.č 100 

- Vypracovanie projektu Zhodnotenie energetickej účinnosti OÚ a KD -  p. Gorasová 

- Podanie žiadosti pre dotáciu Zvýšenie energetickej účinnosti OÚ a KD 

- Podanie projektu rozšírenie kamerového systému  

- Podanie žiadosti pre dotáciu Zateplenie KC  

- Vypracovanie dokumentov k stratégií MAS Duša a Mikroregión Laborecká niva 

- Vypracovanie projektu chodník pre peších Šamudovce / časť obce/ 

- Vypracovanie projektu chodník pre peších a cyklistov Šamudovce/časť obce/ 

- Organizovanie akcií pre seniorov a juniorov – akcie Jednoty dôchodcov, deň detí, výlety ZŠ, 

do Maďarska , obecné akcie 

- Úprava odstavnej plochy na parkovanie pred cintorínom 

- Úprava cintorína za DS 

- Spracovanie geometrického plánu cintorína a domu smútku pre zápis do katastra 

nehnuteľností 

- Vybavovanie dokumentov ku kolaudácii kanalizácie 

- Zabezpečenie vysporiadania  pohľadávok pre občanov, ktorí mali značne poškodené 

oplotenia pri kanalizácií 

- Úprava verejných priestranstiev po výstavbe kanalizácie – opakovane po firme, ktorá 

realizovala stavbu 

- Upratanie nelegálnej skládky pri regulačnej stanici plynu 

- Úprava priestranstva na bývalom JRD 

Po zhodnotení práce starostu a OZ starosta otvoril diskusiu a požiadal prítomných o prednesenie 

návrhov, prípadne pripomienok na zlepšenie kultúrneho a spoločenského života v obci, ako aj 

k samotnej práci poslancov a starostu obce. 

 

                                                                                   III.  



                                                                              Diskusia 

- Starosta vysvetlil občanom postup pri vybavovaní prípojok kanalizácie v obci a uviedol, že 

OCÚ bude maximálne nápomocný pri samotnej realizácií prípojok (vytlačenie LV, mapy, 

dovoz materiálu...), hlavne pre starších a osamelo žijúcich občanov obce.  

- Starosta informoval, že obec v súčasnej dobe rieši zmeny katastrálnych hraníc, nakoľko časť 

občanov obce má svoje nehnuteľnosti v katastri obce Lastomír a časť v Krásnovciach. 

Presnejšie, niektoré rodinné domy sú čiastočne v obci Šamudovce a zároveň v inej obci.  

- P. Čepera vystúpil s otázkou, prečo sa premiestnila tabuľa označenie obce až k Rómom na 

konci dediny, keď bola stále pri regulačnej stanici plynu.  

- Starosta mu vysvetlil, že premiestnili ju pracovníci SC KSK kvôli bezpečnosti v cestnej 

premávke, keďže autá prichádzajúce od Vrbnice ohrozovali rýchlosťou tam žijúcich 

obyvateľov. 

- P. Marián Balog upozornil, že jeho deti nemôžu vyjsť na cestu, lebo ich ohrozujú rýchlo 

jazdiaci vodiči. 

- P. Plutková Darina sa dotazovala , kde sú vysadené stromčeky 84 ks, lebo ona v minulosti 

taktiež vysádzala s bývalými poslancami stromčeky v „karčehe“ a už tam nie sú. 

- Starosta uviedol že sa tam bol pozrieť, našiel tam rómske deti a s nimi Elemíra Horvátha, ktorí 

chystali drevo. Skonštatoval že je tam rúbanisko. 

- P. Plutková Darina uviedla, že oni tam vysádzali agáty a už po nich nie je ani chýru. 

- P. Krajníková sa dotazovala, či je v obci fungujúce poľovné združenie a prečo poľovníci 

neriešia túlavých psov. 

- Starosta uviedol, že poľovné združenie funguje, aj keď členmi nie je nik z obce, avšak túlavých 

psov v obci pri záhradách nie je možné strieľať, nakoľko im to nedovoľuje ich právny predpis. 

- P. Hreňo Ján uviedol, že 200 metrov od obydlí strieľať psov nemôžu. 

- P. Krajníková uviedla, že sú kastračné centra a treba ich dať sterilizovať. 

- P. Kičinková Zuzana sa dotazovala, či za týchto psov niekto platí poplatky. 

- P. Krajníková uviedla, že je potrebné kontaktovať neziskové organizácie a oni vykonajú 

kastráciu psov. 

- Starosta uviedol, že preverí aj takúto možnosť, aby sa uvedený problém riešil, nakoľko 

prichádza jar a títo psy sa budú znova nekontrolované množiť. 

- P. Krajníková uviedla, že je potrebné viac separovať odpad najmä plasty a netreba ich páliť. 

Treba osloviť občanov vo forme letákov, ako nakladať s takýmto odpadom, lebo pri spaľovaní 

to všetci dýchame a z toho vznikajú rôzne ochorenia. 

- P. Demková uviedla, že je potrebné vyhlásiť to aj v rozhlase 

- P. Hreňo Drahoš uviedol, že za areálom bývalého JRD je skládka plastov z aut, sú tam čierne 

skládky a taktiež aj pri „ Bertovej záhrade.“ 

- Starosta uviedol, že túto skutočnosť preverí, pričom dodal, že tohto roku sa už niekoľko krát 

čistili priekopy a stále sa tam nájdu smeti, pričom v uvedenej lokalite sa nachádzajú najmä 

kvalitne zabalené pampersky,  ktoré tam určite nevyniesli miestni Rómovia, ako sa to stále 

prezentuje. 

- P. Hreňo uviedol , aby sa tam dala kamera 

- P.Krajníková uviedla,  nech sa tam namontuje fotopasca 

- Starosta vyzval občanov, že možno by stačilo,  keby si ľudia viacej všímali, kto sa tam 

pohybuje 



- P. Firmentová uviedla, že po ich uličke sa pohybujú 4 auta,  ktoré vozia smeti 

- Starosta ju vyzval , aby pri najbližšej príležitosti zaznamenala ich EČ, aby sa to mohlo riešiť. 

- P. Hreňo sa dotazoval,  v akom štádiu sú projekty na chodník v obci. 

- Starosta informoval, že projektové dokumentácie vrátane príslušných stavebných povolení sú 

spracované a vydané,  pričom sa čaká na výzvu pre podanie žiadosti o NFP. 

- P. Hreňo sa dotazoval,  odkiaľ a kam chodník povedie.  

- Starosta vysvetlil, že vzhľadom na možnosti podávania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok v rámci výziev sú ohraničené výšky príspevkov a preto sa chodník delí na chodník 

pre peších a chodník pre peších a cyklistov,  pričom uviedol, že cyklochodník by mal byť od 

Koziota po Bartka a riadny chodník od Bartka po Voščinára. 

- P. Čepera sa dotazoval, že či sa uvažuje o dostavbe chodníka od domu smútku k cerkvi 

a zároveň, či by sa nemohli tuje na cintoríne upraviť zrezaním vrchov do nejakej výšky. 

- Starosta vysvetlil, že sa uvažuje o chodníku, ale aj o tujach, avšak rezanie by mala vykonať 

osoba, ktorá má príslušné oprávnenie pre používanie motorovej píly. Uviedol, že požiada p. 

Miženka, aby na to dozrel. 

- P. Čepera požiadal, aby bola vykonaná údržba prístrešku pri dome smútku, lebo chátra 

a takto sa znehodnotí,  prípadne urobiť rekonštrukciu celého domu smútku.  

- Starosta uviedol, že rekonštrukciu domu smútku doposiaľ nebolo možné robiť najmä preto, 

lebo doteraz nebol zapísaný na katastri , ale už boli spracované dokumenty potrebné k jeho 

zapísaniu a už aj došiel list vlastníctva, v ktorom je budova, ako aj priľahlé cestičky zapísané. 

Uviedol, že nielen prístrešok potrebuje opravu, prípadne údržbu, ale aj strecha, nakoľko 

zateká. Taktiež sú okna a dvere poškodené ďatľom, takže bude sledovať výzvy a prípadne sa 

podá žiadosť o NFP samozrejme po spracovaní príslušnej projektovej dokumentácie. 

- P. Bereš požiadal vedenie obce, aby nechalo upraviť letecký snímok obce Šamudovce ,lebo je 

spracovaný tak, že nie je vidieť jeho dom, ako aj domy ostatných občanov Šamudoviec 

smerom k Vrbnici, avšak na snímke je zaznamenaná celá obec Krásnovce.  

- Starosta uviedol, že sa to opraví pri najbližšej možnej príležitosti. 

- P. Hreňo sa dotazoval, ako môže byť p. Balog poslancom Šamudoviec, keď býva v Lastomíri 

presnejšie v katastri obce Lastomír. 

- Starosta uviedol, že p. Balog má trvalý pobyt v Šamudovciach. Uviedol, že paradoxom je, že 

stavebné povolenie pre stavby vystavané v časti obce, ktorá je v katastrálnom území obce 

Lastomír vydáva obec Lastomír, avšak súpisné čísla boli vydané obecným úradom 

Šamudovce, ako aj dane a poplatky sú uhrádzané na OÚ Šamudovce ,čo nie je v súlade 

s právnymi predpismi a preto sa to bude čoskoro riešiť, pričom už požiadal ako Správu 

katastra, tak aj Okresný úrad Odbor všeobecnej a vnútornej správy Košice o stanoviská 

a určenie postupu pre vysporiadanie katastrov. 

- P. Čepera uviedol, že by bol rád, keby sa prestal hrať „ pin-pong starý a nový starosta a staré 

a nové zastupiteľstvo“ a vyzval, aby sa dal priestor novému vedeniu obce , teda 

zastupiteľstvu a starostovi. 

- P. Bereš uviedol, že ako predstaviteľ vedenia burzy , ako aj Základnej organizácie zväzu 

chovateľov Močarany sa chce poďakovať vedeniu obce, ako aj pracovníkom OÚ Šamudovce 

za príkladný prístup , či už pri organizovaní kultúrnych podujatí /plesu a výročnej schôdze 

chovateľov/, ale aj za pravidelné vyhlasovanie búrz. 

- Starosta požiadal prítomných o podanie pripomienok, prípadne návrhov na zlepšenie 

kultúrneho života v obci a zároveň poďakoval vedeniu Jednoty dôchodcov za činnosť počas 



minulého roka a zároveň požiadal, aby sa obdobná činnosť prevádzala aj v Komunitnom 

centre. Taktiež vyzval aj ostatných občanov, aby viac využívali možnosti Komunitného centra, 

ale aj terénnej sociálnej práce, nakoľko obec je zapojená do národných projektov 

v uvedených činnostiach. 

- P. Ondová uviedla, že nastúpila na pozíciu treného pracovníka a denno- denne sa pohybuje 

so spolupracovníčkou v teréne a požiadala občanov, ktorí potrebujú pomôcť, aby sa nebáli 

o túto pomoc požiadať , lebo ide o prácu pre občanov. 

- P. Čepera uviedol, že treba obnoviť dobrovoľný hasičský zbor 

- Starosta uviedol, že dobrovoľný hasičský zbor v našej obci nezanikol, iba riadne nefunguje 

a dokonca ani zrušiť ho nie je také ľahké, pričom požiadal p. Hreňa Drahoša o vysvetlenie. 

- P. Hreňo Drahoš potvrdil starostove slová, pričom uviedol, že urobí školenie , aby sa činnosť 

zboru obnovila. 

- P. Firmentová sa dotazovala na možnosť zbúrania komína pri budove KC, nakoľko je 

schátraný a ohrozuje jej dom pri prípadnom zrútení. 

- Starosta uviedol, že uvedený problém bude riešený na najbližšom zastupiteľstve, pričom 

uviedol, že obec tento komín nepotrebuje, keďže možnosti vykurovania v súčasnej dobe si 

takýto komín nevyžadujú, avšak rozhodnúť musí OZ. 

- P. Hreňo Drahoš uviedol, či nie je možné presťahovať OÚ do budovy Komunitného centra, 

nakoľko stará budova je v havarijnom stave. 

- Starosta uviedol, že budova KC ešte nie je ani zďaleka dokončená,  nemá vykurovanie 

a dokončené soc. zariadenia , ale najmä je zmluvne viazaná na činnosť , na ktorú boli žiadané 

a vyčerpané finančné prostriedky,  teda na Komunitné centrum. Zmluva je uzatvorená na 

dobu 5 rokov od dania do užívania. 

- Starosta požiadal o ďalšie návrhy a pripomienky a keďže nikto už žiadne nepredniesol , 

poďakoval prítomným za účasť a ochotu zúčastniť sa tejto schôdze, ako aj za vecné 

pripomienky a návrhy a schôdzu ukončil. 

 

 

 

              Zapísala : Lívia Ferková 

 

                                                                                                             Emil Ircha 

 

                                                                                                            Starosta obce 


