Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
6.2.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Emil Ircha, starosta obce
Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján Andrejko

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, administratívna pracovníčka obce
Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Spracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Technická vybavenosť k rómskym
obydliam vrátane spracovania výškopisov a polohopisov
7. Projekt „Zdravé komunity“ - informácia o realizácii
8. Žiadosť o jednorazový finančný príspevok V. Gadžová
9. Akčný plán obce Šamudovce na roky 2019 – 2022
10. Žiadosť hlavnej kontrolórky na povolenie inej zárobkovej činnosti
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
12. Úprava časti priestorov komunitného centra
13. Rozpočtové opatrenie č. 1 /2019
14. Rôzne
15. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal na
prvom zasadnutí v roku 2019. Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi
poslanci OZ a zasadnutie je uznášania schopné.
K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ a vyzval , aby sa
k programu vyjadrili. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, ani doplňujúce
návrhy, starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 1/2019 a dal
o návrhu hlasovať.
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Návrh na uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Program zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta skonštatoval, že že uznesenie č. 1/2019 bolo siedmimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
K bodu 3. – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce za zapisovateľku zápisnice určil p. Máriu Keltikovú, za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Maroša Lebedu a p. Jána Andrejka.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Lívia Ferková, p. Anna Berešová, Ing. Miroslava Dzetkuličová.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisií v zmysle podaného návrhu.
Návrh na uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Zloženie mandátovej a návrhovej komisie: p. Lívia Ferková, p. Anna Berešová,
Ing. Miroslava Dzetkuličová.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 2/2019 bolo siedmimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
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K bodu č. 5 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 3.12.2018 s konštatovaním, že všetky uznesenia boli splnené.
K bodu č. 6 – Spracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Technická vybavenosť
k rómskym obydliam vrátane spracovania výškopisov a polohopisov.
Starosta obce prítomných poslancov informoval o tom, že v súčasnej dobe prebieha
výberové konanie na spracovanie projektovej dokumentácie k projektu – Technická
vybavenosť k rómskym obydliam, ktorá obsahuje projekt pre výstavbu chodníka, vodovodu,
plynovodu a kanalizácie, ktorému predchádzalo spracovanie polohopisných a výškopisných
zameraní v uvedenej časti obce, ktorej sa projektová dokumentácia týka.
Poslanci so spracovaním súhlasili, preto starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala
návrh na uznesenie č. 3/2019 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Spracovanie projektovej dokumentácie k stavbe Technická vybavenosť

k rómskym obydliam vrátane spracovania výškopisov a polohopisov.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 3/2019 bolo siedmimi poslancami
schválené tak, ako bolo navrhnuté.

Bod č. 7 – Projekt Zdravé komunity – informácia o realizácií
Starosta obce prítomných oboznámil s realizáciou programu podpory zdravia osôb zo
sociálne znevýhodneného prostredia v našej obci s názvom Zdravé komunity, ako aj s
pracovnými činnosťami asistenta osvety zdravia, ktoré v našej obci vykonáva p. Adriána
Kančiová. Menovaná je zaradená v projekte Zdravé komunity ,n.o. a jej hlavnou pracovnou
náplňou je poskytovanie mediácie zdravia osobám zo sociálne znevýhodneného prostredia,
hlavne marginalizovaných rómskych komunít a spolupráca s lekármi, zdravotníckymi
pracovníkmi a zdravotníckymi zariadeniami za účelom zlepšenia zdravotného stavu
a eliminácie zdravotných rizík v segregovaných komunitách, tiež uľahčenie komunikácie
medzi našimi klientami a lekármi a najmä zvyšovanie povedomia a potreby starostlivosti
o vlastné zdravie.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
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Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 4/2019.
Návrh na uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Správu o realizácií projektu Zdravé komunity v obci Šamudovce.
Bod č. 8 – Žiadosť o jednorazový finančný príspevok Vladimíra Gadžová
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť p. Gadžovej Vladimíry, bytom
Šamudovce 153 o poskytnutie jednorazového finančného príspevku na vyplatenie nedoplatku
za spotrebu vody.
Poslanci OZ konštatovali, že obec nemá rozpočtované finančné prostriedky na finančnú
výpomoc pre obyvateľov obce. Navrhli, aby menovaná navštívila VVS. a.s. Michalovce, kde
dohodnúť splátkový kalendár za nedoplatok, prípadne požiadať terénne sociálne pracovníčky
o pomoc pri dohodnutí splátkového kalendára.
Obecné zastupiteľstvo zároveň upozorňuje p. Gadžovú na šetrenie s pitnou vodou.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 5/2019 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Neschvaľuje: Poskytnutie jednorazového finančného príspevku pre Vladimíru Gadžovú,

bytom Šamudovce 153.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 5/2019 bolo siedmimi poslancami OZ
schválené tak, ako bolo navrhnuté.
Bod č. 9 –Akčný plán obce Šamudovce na roky 2019 – 2022
Starosta prítomných poslancov informoval o situácii, že okres Michalovce bol
19.10.2018 zaradený medzi najmenej rozvinuté regióny Slovenska a preto bolo potrebné
vypracovať akčný plán obce Šamudovce .Oboznámil ich s vypracovaným akčným plánom
obce Šamudovce na roky 2019 - 2022 zameraný na výstavbu v obci v súlade so spoločným
územným plánom obcí Krásnovce, Lastomír, Sliepkovce a Šamudovce a s plánom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý bol odstúpený
k príprave Akčného plánu rozvoja okresu Michalovce.
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Starosta požiadal prítomných o vyjadrenie k akčnému plánu.
Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky, starosta požiadal návrhovú komisiu,
aby prečítala návrh na uznesenie č. 6/2019 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Akčný plán obce Šamudovce na roky 2019 – 2022.
Schvaľuje: Akčný plán obce Šamudovce na roky 2019 – 2022.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 6/2019 bolo siedmimi poslancami OZ
schválené tak, ako bolo navrhnuté.

Bod č. 10 – Žiadosť hlavnej kontrolórky na povolenie inej zárobkovej činnosti
Starosta obce informoval poslancov OZ o podanej žiadosti hlavnej kontrolórky obce
Ing. Beáty Pavlovej, v ktorej žiada OZ o povolenie na vykonávanie inej zárobkovej činnosti.
Vyzval prítomných poslancov OZ, aby sa k podanej žiadosti vyjadrili.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky, preto starosta požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.7/2019 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18 ods. 1) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje : Vykonávanie inej zárobkovej činnosti kontrolórke obce Ing. Beáte Pavlovej.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 7/2019 bolo siedmimi poslancami OZ
schválené tak, ako bolo navrhnuté.
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Bod č. 11 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
Hlavná kontrolórka obce Ing. Beáta Pavlová oboznámila prítomných poslancov OZ so
správou o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018. Zameranie kontrolnej činnosti
v roku 2018 bolo určené plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 a Plánom kontrolnej
činnosti na II. polrok 2018, pričom činnosť bola orientovaná na výkon kontrolnej činnosti,
výkon iných odborných činnosti, spracovanie odborných stanovísk a na ostatnú činnosť- ako
účasť na rokovaniach OZ a účasť na podujatiach v obci.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 8/2019.
Návrh na uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018.
Bod č. 12 – Úprava časti priestorov Komunitného centra
Starosta obce prítomných poslancov OZ oboznámil s plánom úpravy zadnej časti
priestorov v Komunitnom centre. Poskytol k nahliadnutiu aj projektové riešenie priestorov ,
ktoré vypracovala Ing. Gorasová.
Poslanci OZ nemali k uvedenému žiadne pripomienky, preto starosta požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č.9/2019 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Informáciu o potrebe upraviť časti priestorov Komunitného centra.
Schvaľuje: Úpravu priestorov Komunitného centra Šamudovce.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 9/2019 bolo siedmimi poslancami OZ
schválené tak, ako bolo navrhnuté.
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Bod č. 13 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Starosta obce prítomným poslancom predložil Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo
dňa 17.7.2018 (príloha zápisnice). Opatrenie rieši financovanie projektovej dokumentácie
Technická vybavenosť k rómskym obydliam vrátane spracovania výškopisov a polohopisov.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.10/2019 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/2019
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.
Berie na vedomie: Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 1.2.2019
Schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 1.2.2019
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Ján
Andrejko
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 10/2019 bolo siedmimi poslancami OZ
schválené tak, ako bolo navrhnuté.
Bod č. 13 – Rôzne
 Poslankyňa Ing. Miroslava Dzetkuličová navrhla prehodnotiť VZN o podnikaní na
území obce.
Bod č. 14 – Záver
Na záver rokovania starosta obce prítomným poslancom OZ poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mária Keltiková

Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia: Maroš Lebeda
Ján Andrejko
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