Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 14.6.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanec: Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Beáta Pavlová

Ďalší prítomní:

Jana Lebedová, adm. pracovníčka obce
občania obce uvedení na prezenčnej listine

PROGRAM:
1. 1. Otvorenie
2. Doplnenie a schválenie programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
6. Žiadosť MŠ Krásnovce o sponzorský príspevok
7. Organizácia výletu pre deti obce pri príležitosti MDD a ukončenia šk. roku
8. Informácia o projekte „Zdravé komunity - Zdravé regióny“
9. Informácia o vyhlásenej výzve PPA z programu rozvoja vidieka č. 22/PRV/2017
10. Základná škola Šamudovce - aktuálne udalostí v škole
11. Rôzne
12. 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. Vyzval
prítomných poslancov, aby predložili svoje návrhy na doplnenie programu. Pán Marián Balog
navrhol doplnenie programu o bod : Odvolanie školskej rady ZŠ Šamudovce. Starosta návrh
prijal a prečítal program zasadnutia s doplneným bodom. Keďže nikto z prítomných nemal
žiadne ďalšie návrhy na doplnenie, starosta obce dal hlasovať o predloženom doplnenom
programe OZ.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Marián Balog , Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Peter Horvát, Maroš Lebeda,
proti : 0
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zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,

Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol piatimi poslancami schválený v tomto znení.
1. Otvorenie
2. Doplnenie a schválenie programu
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
6. Žiadosť MŠ Krásnovce o sponzorský príspevok
7. Organizácia výletu pre deti obce pri príležitosti MDD a ukončenia šk. roku
8. Informácia o projekte „ Zdravé komunity - Zdravé regióny“
9. Informácia o vyhlásenej výzve PPA z programu rozvoja vidieka č. 22/PRV/2017
10. Základná škola Šamudovce - aktuálne udalostí v škole
11. Odvolanie školskej rady ZŠ Šamudovce
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 3.5.2017 s konštatovaním, že všetky uznesenia boli splnené, okrem Uznesenia č.
7/2017, kde Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odchyt voľne sa pohybujúcich psov v obci
Šamudovce. Starosta informoval, že firma, s ktorou mala obec zmluvu na odchyt túlavých
zvierat prišla o licenciu a už neposkytuje tieto služby. V okrese je už len jedna firma, ktorá
má licenciu a povolenie na odchyt túlavých zvierat a odchyt jedného zvieraťa stojí 30,00 €, čo
je oproti predchádzajúcej firme, s ktorou sme mali zmluvu obrovský finančných nárast ,s čím
sa v rozpočte nerátalo. Starosta navrhol aj také riešenie, aby vlastník odchyteného zvieraťa
odchyt spolufinancoval určitou čiastkou. Na to reagoval p. Lebeda Maroš, že
spolufinancovanie by sa ťažko realizovalo. Pán Balog Marián sa spýtal p. starostu či má za
psov zaplatenú daň p. Kančiová, pretože ich má na dvore päť. Starosta odpovedal, že p.
Kančiová nemá zaplatenú daň za nehnuteľnosti ani za psov a TKO. Pani Ferková Lívia
navrhla hľadať inú lacnejšiu firmu na odchyt. Starosta odpovedal, že v okrese Michalovce je
len jedna firma, ktorá má oprávnenie a licenciu na odchyt túlavých zvierat. Pán Balog Marián
ešte skonštatoval, že v blízkosti jeho rodinného domu bol zrazený pes a on ho musel sám
zakopať. Po tejto rozprave starosta skonštatoval, že Uznesenie č. 7/2017 zo dňa 3.5.2017
ostáva v platnosti v takom znení, ako bolo schválené.

K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Janu Lebedovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Líviu Ferkovú a p. Maroša Lebedu.
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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. Marián Balog.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter
Horvát, Maroš Lebeda,
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. Marián Balog .
K bodu č. 6 – Žiadosť MŠ Krásnovce o sponzorský príspevok
Starosta obce predložil poslancom Žiadosť MŠ Krásnovce o sponzorský príspevok na
zakúpenie preliezky so šmýkačkou a tunelom pre deti MŠ, ktorú navštevujú aj deti z našej
obce. Pán Balog Marián sa spýtal, koľko detí z našej obce chodí do MŠ, starosta odpovedal,
že asi sedem, pán Horvát Peter sa spýtal, ktoré konkrétne a starosta mu vymenoval deti ,
ktoré navštevujú MŠ. Starosta ešte pripomenul, že v rozpočte na sponzorské dary máme
rozpočtovanú na tento rok sumu 300,00 € a vyzval p. poslanca Baloga Mariana, aby sa
vyjadril k žiadosti. Pán Balog Marián odpovedal, že je proti poskytnutiu sponzorského
príspevku, pretože MŠ nenavštevujú rómske deti. Starosta vyzval o vyjadrenie p. Horváta
Petra , ten odpovedal, že má taký istý názor ako p. Balog Marián. Pán Lebeda Maroš
reagoval, že keď MŠ navštevujú aj deti z našej obce, tak ju treba podporiť a ako poslanci OZ
máme hájiť záujmy všetkých obyvateľov našej obce a nedeliť sa na Rómov a nerómov
a uprednostňovať len jedných, alebo druhých. Pán Balog na to reagoval, že on bude hájiť
záujmy Rómskej politickej strany, za ktorú bol zvolený. Pán Lebeda Maroš mu na to
povedal, že on a aj ostatní poslanci nemusia vždy súhlasiť s jeho názorom a každý poslanec
môže slobodne vyjadriť svoj názor.V tom pán Balog Marián verbálne a fyzicky napadol
poslanca Maroša Lebedu. V tomto momente zakročil starosta obce a vyzval poslanca Baloga
Mariána, aby sa ukľudnil a fyzicky neútočil na poslanca Maroša Lebedu. Po ukľudnení
situácie sa vyjadrila aj pani Ferková Lívia, aby sponzorský príspevok MŠ bol poskytnutý
v takej výške, ako v minulom roku t.j. 200,00 €. Pani Mgr. Hamzová Alena sa tiež vyjadrila,
že MŠ treba podporiť. Starosta dal hlasovať, kto je za poskytnutie sponzorského príspevku
pre MŠ vo výške, akú navrhla p. Ferková Lívia.
Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 9/2017.
Návrh na Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4) písm. a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Žiadosť MŠ Krásnovce o sponzorský príspevok.
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Schvaľuje
Sponzorský príspevok pre MŠ Krásnovce výške 200,00 €
Hlasovanie: za: 3 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Maroš Lebeda,
proti : 2 poslanci - Peter Horvát, Marián Balog
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 9/2017 bolo tromi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 7 – Organizácia výletu pre deti obce pri príležitosti MDD a ukončenia
školského roku
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s blížiacim sa termínom na
uskutočnenie výletu pri príležitosti ukončenia školského roku a MDD pre detí našej obce,
ktoré nenavštevujú miestnu ZŠ. Zároveň starosta oboznámil poslancov, že žiaci ZŠ
Šamudovce už boli na výlete pri príležitosti MDD na „Ranči u Kosťu“ v Pozdišovciach. Pán
Horvát Peter sa spýtal, či môžu ísť na výlet aj deti z našej obce, ktoré navštevujú ZŠ Žbince.
Starosta odpovedal, že áno. Vyzval prítomných poslancov, aby navrhli miesto a termín
výletu. Pani Mgr. Hamzová Alena navrhla výlet tak, ako minulého roku -Zemplínska Šírava
stredisko Sĺňava dňa 1.7.2017. Starosta súhlasil s návrhom. Keďže nikto z poslancov nepodal
iný návrh tak starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č.
10/2017.
Návrh na Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písmena a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Výlet pre deti obce Šamudovce pri príležitosti MDD a ukončenia šk. roku na Zemplínsku
Šíravu, stredisko Sĺňava dňa 1.7.2017
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová, Peter Horvát,
Maroš Lebeda,
proti : 0
zdržal sa: 1 poslanec - Marián Balog
neprítomní: 2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 10/2017 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
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K bodu č. 8 – Informácia o projekte „Zdravé komunity - Zdravé regióny“
Starosta obce informoval poslancov OZ o prebiehajúcom projekte v našej obci
„Zdravé komunity – Zdravé regióny“ .Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré spolu s PPZZS
založilo neziskovú organizáciu Zdravé komunity a spoločne realizujú Národný projekt Zdravé
komunity. V súčasnosti sa projekt realizuje najmä na území stredného a východného
Slovenska v 239 lokalitách. Priamo v teréne je v ňom zapojených 257 zdravotných asistentov.
Národný projekt je financovaný z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V našej obci ako
zdravotná asistentka pracuje p. Adriana Kančiová. Pán Balog Marián sa pýtal, čo je
pracovnou náplňou zdravotnej asistentky. Starosta odpovedal, že zdravotný asistent nie je
zamestnancom obce, takže jej pracovná náplň nám nie je známa, ale z dostupných médií
a informácií vieme, že jej prácou je okrem iného aj osveta o hygienických a zdravotných
návykoch a zvyšovanie zodpovednosti za vlastné zdravie v rómskych komunitách, ale
kompetentnú odpoveď na jeho otázku mu nemôže poskytnúť, to sa musí opýtať organizácie
Zdravé komunity.
Keďže už viac nikto z poslancov nemal žiadne dotazy, starosta požiadal návrhovú komisiu
o prečítanie návrhu uznesenia č.11/2017.
Návrh na Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 18 ods. 1) písm. zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o projekte Zdravé komunity - Zdravé regióny.

K bodu č. 9 – Informácia o vyhlásenej výzve PPA z programu rozvoja vidieka č.
22/PRV/2017
Starosta obce prítomných oboznámil s výzvou č. 22/PRV/2017 vyhlásenou PPA
z programu rozvoja vidieka. V rámci ktorej je možné požiadať o NFP na tieto aktivity:
1. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov,
investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre
komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych
domov
2. investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
3. investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície
spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp.
opusteného odpadu,
4. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania –
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť,
výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
5. investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie –
len ako súčasť investícií do miestnych služieb
5

6. investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na
komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych
komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž
kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)
Termín na podávanie žiadostí o NFP je od 2. 11. 2017 do 30. 11. 2017, ale najdôležitejšie je
to, že obec nemá pri tejto výzve spoluúčasť na financovaní. Starosta dal do pozornosti bod 2.rekonštrukcia Domov smútku a ich okolia, a keďže náš Dom smútku už potrebuje
rekonštrukciu ,tak by sa obec mohla zapojiť do tejto výzvy. Zatiaľ je termín na podávanie
žiadostí až v Novembri 2017, tak poslancom túto informáciu podal len informatívne a vyzval
poslancov, aby sa vyjadrili. Poslanci p. Ferková Lívia a Peter Horvát sa vyjadrili, že by bolo
potrebné požiadať na rekonštrukciu Domu smútku.
Keďže nikto z poslancov nemal žiadne dotazy, ani iné návrhy, starosta požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.12/2017.
Návrh na Uznesenie č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o vyhlásenej výzve PPA z programu rozvoja vidieka č. 22/PRV/2017.
K bodu č. 10– Základná škola Šamudovce - aktuálne udalostí v škole

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s podaním petície na odvolanie
riaditeľky ZŠ Šamudovce, ktorú podal na podateľňu OcÚ p. Tomáš Tokár. Keďže je to
situácia s ktorou obec nemá skúsenosti , o právnu pomoc požiadal právnika JUDr. Sotolářa,
ktorého si obec platí paušálne a preto je logické, že v prípade potreby využívame jeho služby.
Právne stanovisko starosta obce prečítal poslancom OZ, taktiež informoval, že na základe
pokynov JUDr. Sotolářa bolo zvolané zasadnutie Rady školy ZŠ Šamudovce, na ktoré boli
pozvaní predkladatelia „petície“ a aj ostatní rodičia žiakov ZŠ, ktorá mala celú situáciu riešiť
ako podnet, keďže z právneho stanoviska vyplávalo, že na základe petície nemožno
riaditeľku ZŠ odvolať. Zápisnicu z tohto zasadnutia Rady školy obec nemá k dispozícií.
Hlavná kontrolórka, ktorá bola taktiež prizvaná na zasadnutie Rady školy, zo zdravotných
dôvodov ešte svoje stanovisko nepodala. Z týchto dôvodov obec nemá vedomosť, aké
stanovisko zaujala Rada školy. Pán Balog Marián, ako člen Rady školy reagoval a vyjadril sa
, že celé zasadnutie Rady školy bola fraška a predseda Rady školy pán Čepera Miroslav nedal
možnosť na vyjadrenie členom Rady školy a rodičom, ktorých len osočoval, že sa poriadne
nestarajú o svoje deti. Pán Balog Marián vyčítal aj starostovi, že celú záležitosť riešil
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u právnika , pretože podľa jeho názoru mal najprv zvolať zasadnutie OZ, aby poslanci
prerokovali petíciu a nie Rada školy. Pretože všetci členovia RŠ len obraňujú riaditeľku
školy, ktorá neustále žiakom nadáva a vyjadruje sa pred nimi neslušne. Pán Balog Marián sa
vyjadril:“ v ZŠ by mali rozhodovať a učiť len Rómovia“. Údajne sa učiteľky nevenujú deťom,
len na nich kričia, nič ich neučia, pretože deti nevedia čítať ani písať „a treba ich všetky
vymeniť“. Starosta odpovedal, že na takéto tvrdenia nemá dôkazy a nemôže len tak niekoho
prepustiť z pracovného pomeru bez závažných dôvodov, aj keď je pravda, že niekoľko krát
bol aj on sám prizvaný na pomoc do školy, keď žiaci nerešpektovali učiteľov. Navrhol
starostovi, aby riaditeľke dal postih za to, že nadáva žiakom v škole a neustále na nich kričí,
ďalej žiada, aby v škole bol asistent učiteľa z radu Rómov, lebo toho deti budú počúvať.
Starosta na to hneď reagoval a oznámil všetkým poslancom, že v škole je voľné pracovné
miesto učiteľa pre primárne vzdelávanie s kvalifikačnými predpokladmi - pedagogické
vzdelanie pre 1.- 4. ZŠ a štátnica z Anglického jazyka. Nástup je od 1.9.2017.
Pani Mgr. Hamzová Alena sa spýtala, koľko žiakov navštevuje ZŠ, starosta odpovedal, že
v priemere 15 žiakov a v škole sú zamestnané dve učiteľky, jedna asistentka a riaditeľka
školy, pani poslankyňa reagovala, že pri takomto počte žiakov nie je možné, aby učiteľky
nezvládali disciplínu žiakov.
Starosta informoval, že do nultého ročníka v novom školskom roku nastupuje 6 detí z našej
obce. Pán Balog Marián na to odpovedal, že on vie o tom, že niektorí rodičia prehlásili svoje
deti do iných škôl, takže v septembri deti do ZŠ v Šamudovciach nenastúpia.
O slovo požiadal občan obce pán Čička Peter- vyjadril sa, že s pánom Balogom
Mariánom súhlasí na 80% a vymenil by všetkých pedagógov v ZŠ. Ďalej sa spýtal, či už má
kandidáta na miesto asistenta do ZŠ, pán Balog Marián odpovedal, že má a je to pani Edita
Pulková rod. Horvátová.
Pani Ferková Lívia reagovala s pripomienkou, že videla záznam z kamerového
systému vyučovania v ZŠ, respektíve incidentu, na ktorom žiak hodil lavicu o zem
a postúpal po nej, tým pádom ju poškodil a nebol predvolaný rodič žiaka a situácia sa
neriešila s rodičom a nikto nenahradil vzniknutú škodu na majetku ZŠ. Starosta na to
reagoval, že má pocit, že niektorí žiaci schválne vyvolávajú roztržky, aby sa nemuseli učiť.
Keďže po vyučovaní odchádzajú zo školy ako kamaráti.
Starosta vyzval prítomných poslancov, aby navrhli ako riešiť vyhrotenú situáciu v ZŠ.
Pán Horvát Peter navrhol, aby sa v škole na vyučovaní zúčastňovali aj rodičia žiakov
v rámci MOS a aby im obec ešte doplatila 100,00 €. Starosta reagoval na tento podnet s tým,
že obec na takéto riešenie nemá v rozpočte plánované finančné prostriedky a dohody
s ÚPSVaR sú už uzatvorené a ďalších pracovníkov v najbližšom polroku nemôže zobrať na
MOS. Ďalej starosta informoval , že od 1.5.2017 v prípade uzatvorenia Dohody o vykonaní
práce s uchádzačom o zamestnanie bude tento okamžite vyradený z evidencie uchádzačov
o zamestnanie vedenej na ÚPSVaR.
Pani Mgr. Hamzová Alena navrhla, aby sa zvolalo spoločné stretnutie poslancov OZ
a pedagogickým zborom ZŠ Šamudovce. Starosta vyzval poslancov, aby sa k návrhu Mgr.
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Hamzovej Aleny vyjadrili. Všetci poslanci s takýmto postupom súhlasili a po dohode sa
rozhodlo, že stretnutie sa uskutoční v utorok 20.6.2017 o 16,30 hod. v KD. Starosta požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.13/2017 a dal o návrhu hlasovať.

Návrh na Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Informácie o aktuálnych udalostiach v Základnej škole Šamudovce
Schvaľuje
Uskutočnenie stretnutia poslancov OZ s pedagogickým zborom ZŠ Šamudovce na deň
20.6.2017 o 16,30 hod v KD Šamudovce.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Marián Balog Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Peter Horvát, Maroš Lebeda,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Vladimír Paulov,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 13/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 11– Odvolanie školskej rady ZŠ Šamudovce
Keďže tento bod do programu bol zaradený na návrh p. Baloga Mariána
starosta ho vyzval, aby podal vysvetlenie k danému bodu.
Pán Balog Marián sa opätovne vyjadril, že bude hájiť záujmy Rómov. Navrhuje
odvolať všetkých členov Rady školy ZŠ Šamudovce, lebo oni len obhajujú riaditeľku ZŠ.
Starosta na to reagoval, že tento bod nebol plánovaný v programe rokovania a nie je na to
pripravený a keďže ani navrhovateľ pán Balog Marián nepredložil žiadnu písomnú
dokumentáciu s uvedením zákonných postupov na odvolanie Rady školy a sám nevedel
uviesť zákonný postup na tento závažný krok, starosta navrhol preložiť tento bod programu na
ďalšie zasadnutie OZ s tým, že preverí a naštuduje si zákonný postup a na margo podotkol,
že OZ nemôže odvolať z funkcie niekoho, koho tam nedelegovalo.
Pani Ferková Lívia reagovala, že členovia do Rady školy sú volení na 4 roky.
K tomuto bodu Uznesenie OZ nebolo prijaté.
K bodu č. 12– Rôzne
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 Starosta informoval o postupe projektu „Rekonštrukcia budovy OcÚ s KD za účelom
zvýšenia energetickej účinnosti“- obec obdŕžala písomný záznam z kontroly VO na
dodávateľa stavebných prác, kde sú vytknuté tri body pochybenia VO a to:
Bod 1. VO bolo vyhlásené 15.03.2016 a rozpočet je ocenený s dátumom 6.10.2015.
Bod 2. Verejný obstarávateľ nezverejnil v profile informáciu o otváraní časti ostatné
a ani otváranie časti kritériá.
Bod 3. V dokumentácií sa nenachádza doklad o splnení osobného postavenia za 3
osobu – Ing. Štefan Varga.
Vysvetlenie týchto troch bodov už obec zaslala na SIEA Bratislava a čakáme na
odpoveď. Ďalej boli odoslané na kontrolu všetky VO týkajúce sa tohto projektu t.j.
VO na energetický audit, VO na publicitu, VO na stavebný dozor a VO na manažment
o výsledku kontroly bude starosta OZ informovať po ukončení kontroly.
 Starosta obce informoval prítomných o tom, že bola odoslaná na Katastrálny úrad
žiadosť o zápis zmien katastrálnych hraníc obcí Šamudovce-Krásnovce-Lastomír.
 Starosta obce informoval prítomných o nových výzvach na podanie žiadosti o NFP na
Miestne občianske poriadkové služby. Prečítal poslancom znenie výzvy
a skonštatoval, že pre obec táto výzva nie je rentabilná , pretože je vysoké
spolufinancovanie, nakoľko sa jedná aj o nočnú prácu a obec by musela platiť nočne
príplatky, ako aj všetky náklady na školenia, OPP a ostatné vybavenie pre
pracovníkov. Po predbežnom prepočítaní by doplatok obce na jedného zamestnanca
MOPS bol vo výške cca 80,00 € mesačne. V NFP sa nepočíta ani z narastajúcou
minimálnou mzdou. Počet na vytvorenie pracovných miest je minimálne pre štyroch
zamestnancov a doba udržateľnosti projektu sú tri roky. Pán Balog Marián sa
dotazoval, či sú to rómske hliadky, starosta zopakoval, že sú to miestne občianske
poriadkové služby, čiže nie vyslovene rómske hliadky. Na to pán Balog Marián
reagoval poznámkou „veď vy uvidíte, keď dozreje úroda na vašich záhradách...“. Pani
Mgr. Hamzová Alena chcela vedieť, aké sú kvalifikačné predpoklady pre
zamestnancov takejto hliadky - služby, starosta odpovedal, že vo výzve sa tento údaj
nenachádza a ani to či to musia byť uchádzači z evidencie ÚPSVaR. Termín na
podávanie žiadosti o NFP je do 31.10.2017.
 Starosta informoval o postupe prác v budove Komunitného centra o dokončení terasy
a bezbariérového prístupu do budovy. V najbližšej dobe bude časť budovy vhodná na
sídlo KC.
 Pán Balog Marián vyčítal starostovi, že nevedel o tom, že v obci v roku 2016 bolo
vyhlásené výberové konanie na pracovné pozície TSP,TP, a do Komunuitného centra.
Starosta obce prečítal poslancom zápisnicu zo zasadnutia OZ konaného dňa 9.3.2016,
kde podal informácie o pripravovanom VK na pracovné pozície do KC a TSP,
prítomný na tomto zasadnutí bol aj p. Balog Marián a dokonca bol aj overovateľ
zápisnice, ktorá bola ním podpísaná.
 Pán Balog Marián vyčítal starostovi obce, že novú zamestnankyňu OcÚ p. Gadžovú
Vladimíru, ktorá nastúpila ako koordinátorka pracovníkov aktivačnej činnosti v obci
od 1.5.2017 neumiestnil do kancelárie OcÚ, ale jej pridelil miestnosť za budovou
s.č.100. Starosta obce mu vysvetlil, že pridelená miestnosť p. Gadžovej Vladimíre
bola vytvorená v roku 2016 práve pre sídlo koordinátora aktivačných prác a miestnosť
plne vyhovuje pre tieto potreby a je zariadená na tento účel. V týchto priestoroch
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pôsobí aj ďalší pracovník OcÚ, ktorý bol prijatý z UPSVaR na §54 od 13.4.2017.
Dodal, že pani V. Gadžová a ani p. Ing. Černoch J. nevyjadrili žiadnu nespokojnosť
ani námietky s pridelením tejto miestnosti.
 Pán Balog Marián sa dotazoval prečo nie je na obci ďalší čiže tretí pracovník TSP
z radu Rómov, keď on má tu vedomosť, že obec o vytvorenie miesta požiadala.
Starosta odpovedal, že požiadavka na vytvorenie tretieho pracovného miesta
terennného pracovníka bola odoslaná ešte 3.3.2017 na IAMPSVR Bratislava, avšak
do dnešného dňa nám nebola doručená odpoveď. Starosta odporučil p. Balogovi, aby
sa dotazoval u regionálnej koordinátorky TSP pani Mgr. Moniky Horváthovej.
 Starosta obce informoval prítomných o oficiálnej žiadosti z OR PZ Michalovce
o poskytnutie kamerového záznamu z obecného kamerového systému zo dňa
10.6.2017 na ktorom je záznam z uličky pri č.d.12. Obec je povinná záznam
poskytnúť a tak pomôže k vyriešeniu a objasneniu skutočností, ktoré rieši OR PZ
Michalovce.
 Starosta ešte informoval prítomných poslancov o pribúdajúcich sťažnostiach na
neustály hluk v obci. Jedná sa o hudobné nahrávky vo zvýšenej miere hlučnosti na
začiatku obce. Prečítal prítomným stanovisko čo je hluk a obťažovanie hlukom z
„Príručky pre poslanca“, ktorú dostal, každý poslanec na začiatku volebného obdobia.
K bodu 13. - Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Jana Lebedová
Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: p. Lívia Ferková
p. Maroš Lebeda
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