Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce,
konaného dňa 25.4.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanci: Vladimír Paulov, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, adm. pracovníčka obce
Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce
Peter Čička, občan obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej
komisie
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
6. Návrh VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šamudovce
7. Žiadosť Evanjelickej cirkvi Šamudovce o poskytnutie dotácie na opravu kostola
v Šamudovciach
8. Záverečný účet obce Šamudovce a rozpočtové hospodárenie obce Šamudovce za
rok 2017
9. Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2017
10. Informácia o vypracovaní “ Žiadosti o rozšírenie kanalizačnej siete v obci
Šamudovce“
11. Informácia o vyhlásenej výzve Environmentálneho fondu v oblasti elektromobilita
– nákup elektromobilu
12. Informácia o možnosti kastrácie psov v obci Šamudovce
13. Informácia o poskytnutí bežného grantu na projekt „Oprava sociálnych
zariadení a kuchyne Kultúrneho domu Šamudovce“ od Nadácie SPP Eustream
14. Rôzne
15. 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 štyria poslanci OZ a zasadnutie je
uznášania schopné. Traja poslanci OZ neprítomní.
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K bodu č. 2 - Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ a vyzval , aby sa
k programu vyjadrili. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce
návrhy, starosta dal hlasovať o programe OZ.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Peter Horvát,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 3 poslanci – Vladimír Paulov, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň,
Starosta obce skonštatoval, že program OZ bol štyrmi poslancami schválený v tomto
znení:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej
komisie
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
6. Návrh VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šamudovce
7. Žiadosť Evanjelickej cirkvi Šamudovce o poskytnutie dotácie na opravu kostola
v Šamudovciach
8. Záverečný účet obce Šamudovce a rozpočtové hospodárenie obce Šamudovce za
rok 2017
9. Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2017
10. Informácia o vypracovaní “ Žiadosti o rozšírenie kanalizačnej siete v obci
Šamudovce“
11. Informácia o vyhlásenej výzve Environmentálneho fondu v oblasti elektromobilita
– nákup elektromobilu
12. Informácia o možnosti kastrácie psov v obci Šamudovce
13. Informácia o poskytnutí bežného grantu na projekt „Oprava sociálnych zariadení a
kuchyne Kultúrneho domu Šamudovce“ od Nadácie SPP Eustream
14. Rôzne
15. Záver

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo 7.2.2018 s konštatovaním, že všetky body uznesení boli splnené.
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K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
a mandátovej komisie.
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Líviu Ferkovú a p. Mariána Baloga.
Starosta obce navrhol, aby mandátová a návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Mgr. Alena Hamzová a p. Peter Horvát.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Peter Horvát,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

3 poslanci – Vladimír Paulov, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň,

Starosta obce skonštatoval, že mandátová a návrhová komisia bude pracovať v zložení:
p. Mgr. Alena Hamzová a p. Peter Horvát.
K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.3/2018
Starosta obce prítomným poslancom predložil Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 zo dňa
27.3.2018 (príloha zápisnice). Opatrenie rieši financovanie projektu „Rekonštrukcia obecného
úradu + KD Šamudovce.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.4/2018 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 4/2018
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. 3/2018 zo dňa 27.3.2018.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Peter Horvát,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

3 poslanci – Vladimír Paulov, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 4/2018 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
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K bodu č. 6 – Návrh VZN č.2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šamudovce
Starosta obce pristúpil k prerokovaniu návrhu VZN č.2/2018 (tvorí prílohu zápisnice)
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šamudovce. Predmetom tohto všeobecne záväzného
nariadenia je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu obce Šamudovce, okruh
oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie
poskytované. 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.
5/2018.
Návrh na Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm g) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
VZN č.2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šamudovce.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Peter Horvát,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

3 poslanci – Vladimír Paulov, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 5/2018 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.

K bodu č. 7 – Žiadosť Evanjelickej cirkvi Šamudovce o poskytnutie dotácie na opravu
kostola v Šamudovciach.
Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Evanjelickej cirkvi AUV Šamudovce
o poskytnutie dotácie na opravu fasády evanjelického kostola. V tomto roku si pripomenú 90.
výročie posvätenia tohto chrámu a pri tejto príležitosti plánujú urobiť aj nevyhnutnú údržbu
na kostole. Vyzval poslancov, aby sa k danej žiadosti vyjadrili. Všetci poslanci navrhli
poskytnúť dotáciu vo výške 1.500 €.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.6/2018 a dal
o návrhu hlasovať.
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Návrh na Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm g) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
Poskytnutie dotácie vo výške 1.500 € pre Evanjelickú cirkev AUV Šamudovce na opravu
fasády na evanjelickom kostole v obci Šamudovce.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Peter Horvát,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

3 poslanci – Vladimír Paulov, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 6/2018 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 8 – Záverečný účet obce Šamudovce a rozpočtové hospodárenie obce
Šamudovce za rok 2017
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o prednesenie stanoviska
k záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2017 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok
2017 (príloha zápisnice).
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 2017 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2017 vo výške 28.404,18 € do rezervného fondu obce.
Starosta obce dal hlasovať o Záverečnom účte obce Šamudovce, celoročnom hospodárení
obce za rok 2017 a o prevode prebytku hospodárenia do RF.
Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 7/2018.
Návrh na Uznesenie č. 7/2018
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 písm. a) až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p.
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017.
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Schvaľuje
- Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
28.404,18 €.
Hlasovanie: za: 4 poslanci – Marián Balog, Lívia Ferková, Mgr. Alena Hamzová,
Peter Horvát,
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní:

3 poslanci – Vladimír Paulov, Maroš Lebeda, Tomáš Koreň

Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 7/2018 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako bolo
navrhnuté.
K bodu č. 9 – Individuálna výročná správa obce Šamudovce za rok 2017
Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby predložili svoje pripomienky k
Individuálnej výročnej správe obce Šamudovce za rok 2017 (príloha zápisnice).
Prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky, ani dotazy a Individuálnu výročnú správu obce
Šamudovce za rok 2017 vzali na vedomie.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 8/2018.
Návrh na Uznesenie č. 82018
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.
Berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu obce Šamudovce za rok 2017.
K bodu č. 10 – Informácia o vypracovaní žiadosti o rozšírenie kanalizačnej siete v obci
Šamudovce.
Starosta obce informoval poslancov OZ o zaslaní žiadosti do VVS, a.s. Michalovce,
v ktorej sme ich ako vlastníka a prevádzkovateľa kanalizácie v našej obci požiadali
o rozšírenie existujúcej kanalizačnej siete do lokality, ktorá sa doposiaľ nachádzala v k.ú.
Lastomír, odkiaľ bola koncom roku 2017 pričlenená ku k.ú. Šamudovce a z tohto dôvodu
počas výstavby hlavnej kanalizácie v obci Šamudovce nebola zaradená do výstavby v rámci
vtedajšieho projektu.
Prítomní poslanci OZ zobrali informáciu o zaslanej žiadosti na vedomie.

6

K bodu č. 11 – Informácia o vyhlásenej výzve Environmentalného fondu v oblasti
elektromobilita – nákup elektromobilu.
Starosta informoval poslancov OZ o tom, že Environmentálny fond vyhlásil výzvu na
poskytnutie podpory formou dotácie na činnosť J1:Podpora elektromobility .
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok
prostredníctvom využívania elektromobilu.
Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).
Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného vozidla v
Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca
značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky).
Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie, v rámci uvedenej činnosti
je mimo poskytnutej podpory povinný zabezpečiť spolufinancovanie vo výške minimálne
5% z celkových oprávnených nákladov projektu. Keďže predmetné vozidlá sa pohybujú
v cenách cca 30-35.000 €, spolufinancovanie obce by činilo cca 2000-2500 € vrátane
spracovania projektu. Z uvedeného dôvodu starosta obce navrhol na výzvu nereagovať pre
potrebu ďalších financií, s čím súhlasili všetci prítomní poslanci OZ.
Prítomní poslanci OZ zobrali informáciu o vyhlásenej výzve na vedomie.

K bodu č. 12 –Informácia o možnosti kastrácie psov v obci Šamudovce
Starosta obce prítomných poslancov informoval o ponuke p. Jany Hospodárovej, ktorá
sa zaoberá chovom potulných psov a mačiek, ich umiestňovaním do útulkov a prípadným
kastrovaním, aby sa zamedzilo ich premnožovaniu. Upresnil, že p. Hospodárová s uvedenou
ponukou vystúpila na zasadnutí RZ ZMOS-u v Michalovciach, kde uviedla, že touto formou
má záujem bezplatne pomôcť jednotlivým obciam vysporiadať sa s nadmerným počtom
potulných psov a mačiek.
Starosta uviedol, že získal telefonický kontakt a v prípade záujmu ju bude kontaktovať, avšak
je potrebné najprv vykonať prieskum záujmu o kastrovanie psov v našej obci.
Požiadal poslancov OZ o zistenie záujmu o uvedenú činnosť a následné podanie informácií
na najbližšom zasadnutí OZ.
Poslanci zobrali informáciu o možnosti bezplatnej kastrácie psov v obci na vedomie.
K bodu č. 13 – Informácia o poskytnutí bežného grantu na projekt Oprava sociálnych
zariadení a kuchyne KD Šamudovce od nadácie SPP Eustream.
Starosta informoval poslancov OZ o tom, že v mesiaci marec bol otvorený program
Nadácie SPP s názvom MUNICIPALITY, ktorý slúži na podporu verejno-prospešných
projektov obcí ležiacich v okolí tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream.
Obec sa do projektu zapojila pod názvom „Oprava sociálnych zariadení a kuchyne kultúrneho
domu Šamudovce“ s celkovými nákladmi na projekt vo výške 8.225,41 €.
Projekt bol Správnou radou Nadácie SPP schválený a získal finančnú podporu vo výške
6.000 €.
Prítomní poslanci OZ zobrali informáciu o schválení projektu Nadácie SPP na vedomie.
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K bodu 14 – Rôzne
 Starosta obce prítomných poslancov informoval o uskutočnení akcie „Deň Rómov“,
ktorá sa konala dňa 14.4.2018 na pozemku susediacom s rodinným domom číslo 152.
Poďakoval Rómskym poslancom za úspešné zvládnutie priebehu akcie a navrhol, aby
v budúcnosti bol uvedený deň zapracovaný aj v rámci rozpočtových pravidiel obce.
 p. Peter Čička st. požiadal o slovo a po udelení slova sa dotazoval, kto uvedenú akciu
financoval, keďže nebola zahrnutá v rozpočte obce na rok 2018.
Starosta uviedol, že akciu financoval z vlastných zdrojov.
 p. Marián Balog vystúpil s požiadavkou o zvýšenie bezpečnosti v obci po 22,00
hodine, nakoľko v časti obce kde býva, sa v uvedenom čase pohybuje množstvo
mladých ľudí aj z iných obcí a dochádza tam k nepokojom, rušeniu nočného kľudu
a aj k požívaniu omamných látok. Navrhol, aby uvedené konanie neriešila obecná
hliadka, keďže sa to všetko deje po 22,00 hodine, ale aby bola požiadaná Polícia
o zvýšenie dohľadu v uvedenej lokalite. S týmto tvrdením sa stotožnili aj prítomní
poslanci OZ.
Starosta uviedol, že požiadavku OZ bude tlmočiť OO PZ v Michalovciach, ako aj
Rómskym špecialistom OO PZ Michalovce.
 p. Peter Čička požiadal o slovo a po jeho udelení sa dotazoval, akým spôsobom sa
budú riešiť priekopy, v ktorých stojí voda.
Starosta reagoval, že v priebehu týždňa sa konalo stretnutie zhotoviteľa, stavebného
dozoru a vlastníka kanalizácie v obci Šamudovce, na ktorom bol prítomný aj p. Čička
a dohodlo sa, že v rámci reklamácie stavby kanalizácie sa uvedené priekopy budú
opravovať, pričom termín opravy bol stanovený na dobu do troch týždňov od
stretnutia.
K bodu 15 - Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Zapísala: Mária Keltiková

Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: p. Lívia Ferková
p. Marián Balog
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