Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 27.9.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanec: Tomáš Koreň, Peter Horvát,

Ďalší prítomní:

Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce
Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce
občan obce uvedený na prezenčnej listine

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Doplnenie a schválenie programu
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Financovanie nenárokových položiek projektu „Rekonštrukcia OCÚ a KD Šamudovce
za účelom zvýšenia energetickej účinnosti“
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šamudovce
Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
Október – Mesiac Úcty k starším
Rôzne
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 OZ neprítomní.
K bodu č. 2 – Doplnenie a schválenie programu
Starosta obce p. Emil Ircha oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ, ktorý
bol doplnený o bod č. 7. Vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k doplneniu programu. Keďže
nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani návrhy, starosta obce dal hlasovať o
programe OZ.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Vladimír Paulov,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Peter Horvát,
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Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol piatimi poslancami schválený v tomto
znení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Doplnenie a schválenie programu
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Financovanie nenárokových položiek projektu „Rekonštrukcia OCÚ a KD Šamudovce
za účelom zvýšenia energetickej účinnosti“
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šamudovce
Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
Október – Mesiac Úcty k starším
Rôzne
Záver

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 16.8.2017 s konštatovaním, že všetky body uznesení boli splnené, až na uznesenie
ktoré upravuje finálnu úpravu sokla terasy KC, ktoré ostáva ako úloha naďalej.
K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Líviu Ferkovú a p. Maroša Lebedu.
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 a p. Vladimír Paulov.
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,
Maroš Lebeda, Vladimír Paulov
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Peter Horvát

Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Mgr. Alena Hamzová a p. Marián Balog a p. Vladimír Paulov.
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K bodu č. 6 - Financovanie nenárokových položiek projektu „Rekonštrukcia OCÚ a KD
Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti“
Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval o potrebe prevedenia
rekonštrukčných prác prednej časti Obecného úradu, ktoré nie sú zahrnuté v projekte
„Rekonštrukcia OCÚ a KD Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti.“
Jedná sa o nenárokové položky ako je: oprava strešnej krytiny, podláh, dverí, vodovodu,
kanalizácie, hromozvodu a iné.
Uvedené práce bude potrebné financovať z rozpočtu obce v roku 2018, preto vyzval
prítomných poslancov OZ, aby sa k danej záležitosti vyjadrili. Poslanci situáciu prehodnotili
a súhlasili s financovaním nenárokových položiek k danému projektu z rozpočtu obce v roku
2018.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 21/2017.
Návrh na Uznesenie č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Financovanie nenárokových položiek projektu „Rekonštrukcia OCÚ a KD Šamudovce za
účelom zvýšenia energetickej účinnosti“ ako: oprava strešnej krytiny, podláh, dverí,
vodovodu, kanalizácie , hromozvodu a ďalších položiek z rozpočtu obce v roku 2018.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 1
neprítomní:

Vladimír Paulov,
2 poslanci – Peter Horvát, Tomáš Koreň,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 21/2017 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.

K bodu č.7 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šamudovce
Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil so Zásadami hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Šamudovce (tvoria prílohu zápisnice), ktoré upravujú –
Postavenie a funkciu rozpočtu obce, rozpočtový proces obce, zodpovednosť za rozpočtové
hospodárenie obce a finančnú kontrolu.
Vyzval prítomných poslancov OZ, aby sa k upraveným zásadám hospodárenia vyjadrili.
Poslanec OZ p. Vladimír Paulov požiadal starostu obce o nahliadnutie do Zásad, nakoľko ho
zaujímali jednotlivé rozpočtové položky, ktoré boli doplnené do doposiaľ platných zásad.
Nikto z ostatných prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplnky, preto starosta
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.22/2017 a dal o návrhu hlasovať.
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Návrh na Uznesenie č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení n.p.
Schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Šamudovce.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Marián Balog, Vladimír Paulov
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci – Peter Horvát, Tomáš Koreň,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 22/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

K bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
Starosta obce prítomným poslancom predložil Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 zo dňa
26.9.2017 (príloha zápisnice). Jedná sa o navýšenie príjmov a výdavkov obce a aj napriek
navýšeniu, rozpočet ostáva vyrovnaný.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.23/2017 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 23/2017
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)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
Schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.5/2017 zo dňa 26.9.2017
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Marián Balog, Vladimír Paulov
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Peter Horvát,
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Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 23/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 9 – Október – Mesiac Úcty k starším
Starosta obce informoval o zabezpečovaní akcie Október- Mesiac Úcty k starším,
ktorú navrhuje uskutočniť v našej obci dňa 22.10.2017 o 15,00 hod. v priestoroch
Komunitného centra. Uviedol, že aj napriek sťaženým priestorovým podmienkam je potrebné
zvolať seniorov a k tomu prispôsobiť aj kultúrny program. Vecné dary pre všetkých seniorov
sú už zabezpečené. Požiadal poslancov o účasť a spoluprácu v čase konania akcie.
Poslanci OZ zobrali informáciu o uskutočnení akcie „Október-mesiac úcty k starším“
na vedomie.
Návrh na uznesenie č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Uskutočnenie akcie „Október- Mesiac úcty k starším na deň 22.10.2017 so začiatkom o 15,00
hodine v Komunitnom centre Šamudovce.

K bodu č. 10– Rôzne
Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval:

 O možnosti podania žiadosti o NFP na príslušenstvo k likvidácií BRO na
základe výzvy Environmentálneho fondu označenej „Rozvoj odpadového
hospodárstva- predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov,
triedený zber a zhodnocovanie biologický rozložiteľných komunálnych
odpadov pre rok 2018“.
Uviedol, o aké oprávnené príslušenstvo sa jedná, aká bude suma za
spracovanie štúdie a suma za spracovanie žiadosti a pripomenul aj 5%
spolufinancovanie zo strany obce.
Vyzval poslancov OZ, aby sa k uvedenej možnosti vyjadrili.
Poslanci po krátkej rozprave zaujali stanovisko, že finančné prostriedky, ktoré
je potrebné vynaložiť na spracovanie podkladov, ako aj spolufinancovanie by
boli v takej výške, že si ponúkané príslušenstvo obec vie sama zakúpiť
Z uvedeného dôvodu nie je potrebné, aby sa obec zapojila do tejto výzvy.
 O možnosti vypracovania projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia Domu
smútku Šamudovce a úprava okolia“ v rámci Programu rozvoja vidieka
a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Projektová dokumentácia
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by mala obsahovať výmenu krytiny a úpravu odkvapov, výmenu otvorových
konštrukcií, opravu fasády, výmenu chladiarenského boxu pre zomrelých, nové
oplotenie cintorína a výmenu zámkovej dlažby.
Uviedol sumu za spracovanie projektovej dokumentácie (4% z ceny projektu) a
termín, ktorý je viazaný na 15.11.2017, kedy je potrebné podať žiadosť o NFP.
Vyzval prítomných poslancov, aby sa k vyjadrili.
Nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, preto starosta požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.25/2017 a dal o návrhu
hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Spracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia Domu smútku Šamudovce a úprava
okolia „ v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka a podanie žiadosti o NFP.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Marián Balog
proti : 0
zdržal sa: 1
neprítomní:

Vladimír Paulov,
2 poslanci – Peter Horvát, Tomáš Koreň,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 25/2017 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
 O potrebe zhotoviteľa CSM-STAV, s.r.o. Michalovce v rámci zmluvy o dielo
č.1/2017/CSM k projektu „Rekonštrukcia OCÚ a KD Šamudovce za účelom
zvýšenia energetickej účinnosti“ počas doby plnenia zákazky zamestnať dve
osoby, ktoré spĺňajú predpoklady mať trvalý pobyt v obci, kde sa dielo
realizuje, po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak, ako prácou
vykonávanou pri AČ, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody
o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti a patria v rómskemu
etniku.
Poslanci OZ odporučili osloviť vhodných uchádzačov z radov chlapcov, ktorí
ukončili štúdium na SOŠ Strážske – elokované pracovisko Šamudovce
v odbore stavebná činnosť a spĺňajú požadované podmienky. Navrhli osloviť
Maroša Muňa ml. a Mareka Pulka.
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 Požiadavke Patrika Horvátha, bytom Šamudovce 73 na odkúpenie starého
železného oplotenia ZŠ. Spomenul, že o oplotenie majú záujem viacerí a obec
ho už nevyužije.
Poslanec p. Marián Balog uviedol, že je potrebné vyhovieť požiadavke Patrika
Horvátha, nakoľko sa jedná o pracovitého človeka, ktorý sa snaží zveľaďovať
svoje bývanie a stará sa vzorne o svoju rodinu.
Starosta obce navrhol sumu 5 € za jeden diel oplotenia.
Poslanci to prehodnotili a s návrhom súhlasili.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.26/2017
a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Odpredaj starého vyradeného oplotenia v sume 5 € za jeden diel.
Hlasovanie: za: 5 poslanci – Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Maroš Lebeda, Marián Balog, Vladimír Paulov
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

2 poslanci - Tomáš Koreň, Peter Horvát,

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 26/2017 bolo piatimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
 V rôznom požiadal o slovo aj p. Ján Bereš, ktorý svoju požiadavku apeloval na
poslancov p. Mariána Baloga a p. Petra Horváta. Požiadal ich, aby v rámci
bezpečnosti na ceste upozorňovali rómsku mládež , že nemajú po celej
vozovke chodiť v skupinách, aby mali na sebe reflexné prvky, aby sa tým
predišlo zbytočnej tragédií. Uvedenú skutočnosť je potrebné neustále
zdôrazňovať aj ich rodičom, aby mali vedomosť o tom, ako chodia po ceste ich
deti a varovať ich tým pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí ich deťom hlavne
večer, alebo pri zlej viditeľnosti.
 Poslanec p. Balog sa vyjadril, že danú skutočnosť pozná veľmi dobre, rieši ju
sústavne, ale zo skúsenosti vidí, že rodičia namiesto toho, aby vec riešili, kričia
na neho, aby sa o ich deti nestaral.
 Starosta obce sa vyjadril, že každé dieťa má svojich rodičov a hlavne oni majú
za nich zodpovedať. On taktiež každý deň upozorňuje mládež prechádzajúcu
po vozovke, aby chodili s reflexnými prvkami a nerobili po ceste krik.
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 Poslanec p. Paulov navrhol urobiť školenie o bezpečnosti na cestnej
komunikácií pre rodičov a mládež, kde prizvať aj príslušné inštitúcie.
 Poslanec p. Balog upozornil na skutočnosť, že deti v základnej škole lezú na
oplotenie školy a preto je potrebné zabezpečiť, aby učitelia na danú skutočnosť
viacej dohliadali.
K bodu 11. - Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková
Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: p. Lívia Ferková
p. Maroš Lebeda
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