Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
17.7.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Neprítomní:

Ján Andrejko , Helena Demková
Ing. Beáta Pavlová, hlavný kontrolór obce - ospravedlnená pre nemoc

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, administratívna pracovníčka obce

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Riešenie financovania rekonštrukcie Domu smútku a okolia
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez výzvu Operačného
programu – Ľudské zdroje.
8. Informácia o projekte – Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce.
9. Informácia o pridelenej dotácií z výjazdového zasadnutia vlády SR
v Michalovciach.
10. Informácia o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií.
11. Informácia o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na Dome smútku.
12. Informácia o novo vyhlásených výzvach.
13. Rôzne
14. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní piati 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. Poslankyňa Ing. Miroslava Dzetkuličová navrhla spojiť bod 6 a bod 11,
nakoľko sa v obidvoch bodoch jedná o informácie k Domu smútku. Keďže žiadne iné
pripomienky, ani doplňujúce návrhy zo strany poslancov neboli, starosta požiadal návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 24/2019 a dal o návrhu hlasovať.
1

Návrh na uznesenie č. 24/2019
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 so zmenou návrhu poslankyne Ing. Dzetkuličovej.
Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 poslanci – Ján Andrejko , Helena Demková
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 24/2019 bolo piatimi 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. Ing. Miroslavu Dzetkuličovú a p. Maroša Lebedu.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v tomto zložení:
p. Anna Berešová, p. Lívia Ferková a p. Tomáš Koreň.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu.
Návrh na uznesenie č. 25/2019
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. Anna Berešová, p. Lívia Ferková
a p. Tomáš Koreň.
Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 poslanci – Ján Andrejko , Helena Demková
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 25/2019 bolo piatimi 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 24.4.2019 s konštatovaním, že uznesenia sú splnené, prípadne sa plnia priebežne.
 Uznesenie č.14/2019 – navrhol možnosť odpredaja nehnuteľného majetku-pozemku
na p. č. 517/9 v k.ú Šamudovce, ktorý je vo vlastníctve obce pre pani Zdenku Pavlovú,
bytom Šamudovce 18, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom vysvetlil pojem
osobitný zreteľ podľa ustanovenia § 9a, odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí. Poslanci s jeho návrhom súhlasili a uložili mu povinnosť dať
vypracovať potrebnú zmluvu.
 Uznesenie č. 15/2019 – uviedol, že vysokozdvižný vozík bol vyradený z majetku
obce.
K bodu č. 6 – Riešenie financovania rekonštrukcie Domu smútku a okolia
Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval o schválení NFP na projekt
„Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia“ vo výške 71.777,78 €. Vyzval
poslancov, aby sa vyjadrili k riešeniu financovania prebiehajúcej rekonštrukcie DS
Šamudovce. Navrhol prevod financií z rezervného fondu, alebo vybavenie preklenovacieho
úveru v banke na financovanie rekonštrukcie. Poslancom vysvetlil podmienky, ako aj úrokové
sadzby pre prípadný úver. Požiadal poslancov, aby sa k danej veci vyjadrili. Poslanci sa
zhodli na tom, že je výhodnejšie zobrať úver, ale za podmienok, že maximálne preplatenie
úveru bude do výšky 5.000 €. Starostu obce požiadali, aby zabezpečil vypracovanie
konkrétnej ponuky pre úver vo vyššie uvedenej výške a pokiaľ bude spĺňať navrhnuté
náležitosti, súhlasia s úverom.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 26/2019 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a) zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Informáciu o potrebe financovania rekonštrukcie domu smútku
Šamudovce a úpravu okolia.
Schvaľuje:

Vybavenie úveru na financovanie rekonštrukcie domu smútku
Šamudovce a úpravu okolia vo výške 71.777,00 €, pri maximálnom
preplatení úveru do výšky 5.000 €.

Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 poslanci – Ján Andrejko , Helena Demková
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Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 26/2019 bolo piatimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
Na návrh poslankyne p. Ing. Miroslavy Dzetkuličovej spojiť na prejednanie body 6 a 11,
starosta prítomných poslancov poinformoval o prebiehajúcich prácach na dome smútku
Šamudovce. Oboznámil ich s firmou, ktorá rekonštrukčné práce vykonáva a s problémami,
ktoré sa denne musia riešiť.
Informoval poslancov aj o výmene vodovodného potrubia, ktoré už bolo skorodované
a vzhľadom k tomu, že bolo osadené pod obkladačkami, ktoré sa vymieňajú v rámci projektu,
bolo potrubie vymenené za plastové.
Poslanci OZ zobrali informáciu o prebiehajúcich prácach na dome smútku na vedomie.
Bod č. 7 – Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok cez výzvu Operačného
programu – Ľudské zdroje.
Starosta obce prítomných informoval o možnosti podania žiadosti o NFP v rámci
výzvy operačného programu – Ľudské zdroje s typom aktivity „Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry“. Názov projektu - Technická vybavenosť k rómskym
obydliam Šamudovce. Spolufinancovanie projektu obcou je vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov. Je potrebné aj zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Vyzval poslancov OZ, aby sa k uvedenej možnosti vyjadrili. Nikto z prítomných
poslancov nemal žiadne pripomienky.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 27/2019.
Návrh na uznesenie č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce
v súlade s § 11 ods. 4 , písm. a, b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Informáciu o možnosti podania žiadosti o NFP v rámci výzvy č. OPLZPO6-SC11-2019-1 s typom aktivity: Podpora dobudovania základnej
technickej infraštruktúry.
Schvaľuje: 1. Podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1.
2. Názov projektu: Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce.
3. Spolufinancovanie projektu obcou vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov.
4. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Hlasovanie: za: 5 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš
Koreň, Ing. Miroslava Dzetkuličová
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 poslanci – Ján Andrejko , Helena Demková
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Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 27/2019 bolo piatimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.

Bod č. 8 – Informácia o projekte – Technická vybavenosť k rómskym obydliam
Šamudovce.
Starosta obce informoval poslancov o spracovaní projektu – Technická vybavenosť
k rómskym obydliam, ktorý je rozdelený na samostatné objekty-chodníky, voda, kanál, plyn
a v súčasnej dobe sa rieši vydanie príslušných stavebných povolení.
Zároveň oboznámil poslancov, že spracovanie projektovej dokumentácie už bolo aj
uhradené prevodom z rezervného fondu podľa rozpočtu obce na rok 2019.
Poslanci OZ informáciu o projekte- Technická vybavenosť k rómskym obydliam
Šamudovce a prevod úhrady finančných prostriedkov z rezervného fondu uznesením
č. 28/2019 zobrali na vedomie.
Bod č. 9 – Informácia o pridelenej dotácií z výjazdového zasadnutia vlády SR
v Michalovciach.
Starosta prítomných poslancov informoval, že dňa 26.6.2019 na výjazdovom zasadnutí
vlády SR v Michalovciach bola obci pridelená dotácia vo výške 12.000 €, ktorá je účelovo
viazaná na výstavbu chodníka v obci. Navrhol dofinancovanie výstavby chodníka v obci - 1.
časť vo výške, ktorá bude známa po prerobení rozpočtu danej stavby zo šírky 2 m na šírku 1,2
m prevodom financií z rezervného fondu.(zmena stavby pred dokončením ). Vyzval
poslancov OZ (prítomná už aj poslankyňa p. Helena Demková), aby sa k uvedenému
vyjadrili.
Poslanci s návrhom súhlasili, preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu na uznesenie č. 29/2019.
Návrh na uznesenie č. 29/2019
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: Informáciu o pridelení dotácie z výjazdového zasadnutia vlády SR
v Michalovciach vo výške 12.000 € účelovo viazanej na výstavbu
chodníka v obci.
Schvaľuje:

1. Dofinancovanie výstavby chodníka v obci – 1. časť prevodom financií
z rezervného fondu vo výške maximálne 26.290 € ( predpokladaný
rozpočet projektu stavby) s ohľadom na výsledky VO.
2. Rozpočtové opatrenie č.5/2019 zo dňa 16.7.2019.

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, ,Ing. Miroslava Dzetkuličová
proti : 0
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zdržal sa: 0
neprítomný: 1 poslanec - Ján Andrejko
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 29/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
Bod č. 10 -Informácia o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií SR
Starosta obce prítomných poslancov OZ informoval o poskytnutí dotácie z MF SR vo
výške 13.000 € účelovo viazaných na dobudovanie sociálnych zariadení a príslušenstva pre
zamestnancov a detí v Komunitnom centre Šamudovce. Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili
k použitiu poskytnutých finančných prostriedkov. Poslanci nemali žiadne pripomienky, preto
starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 30/2019.
Návrh na uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie: Informáciu o poskytnutí dotácie z MF SR vo výške 13.000 € účelovo
viazaných na dobudovanie sociálnych zariadení a príslušenstva pre
zamestnancov a detí v Komunitnom centre Šamudovce.
Schvaľuje:

Schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 13.000 € na
dobudovanie sociálnych zariadení a príslušenstva pre zamestnancov
a detí v Komunitnom centre Šamudovce.

Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 30/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.

Bod č. 11 – Informácia o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach na Dome smútku.
Informácia o prebiehajúcich rekonštrukčných prácach podaná starostom obce v bode č.
6, ktorú poslanci zobrali na vedomie.
Bod č. 12 – Informácia o novo vyhlásených výzvach.
Starosta obce podal informáciu o novo vyhlásených výzvach k technickej vybavenosti
k rómskym obydliam Šamudovce. Uviedol, že je podaný projekt cez Úrad podpredsedu vlády
SR. O výsledku bude informovať na najbližšom zasadnutí OZ.
Poslanci OZ uznesením č.31/2019 zobrali informáciu na vedomie.
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Bod č. 13 – R ô z n e
 Starosta obce prítomných poslancov informoval o odchyte túlavých psov obci
za účasti pracovníkov Veterinárnej správy, ktorí to vykonali na základe
sťažnosti pracovníčky ÚPSVaR Michalovce, ktorá bola na kontrole v rodine
na s.č. 73 ako sociálna kurátorka, informoval o aj situácií pri očkovaní psov.
Podotkol, že odchyt psov bude na náklady obce.
 Starosta obce prítomných poslancov informoval o ukončení prevádzky
elokovanej školy v obci. Vyzval prítomných poslancov, aby dali návrh
fungovania budovy s.č. 100 v budúcnosti, pričom uviedol, že o prenájom
budovy prejavila záujem Jednota dôchodcov Šamudovce. Poslanec Tomáš
Koreň uviedol, že je potrebné im budovu dať do užívania. Starosta obce dal
poslancom čas na rozmyslenie návrhov do najbližšieho zasadnutia OZ.
 Starosta obce prítomných poslancov informoval o situácií asfaltovania
chodníka na miestnom cintoríne v rámci projektu – rekonštrukcia DS
Šamudovce a úprava okolia. Pri bagrovaní bol poškodený asfaltový chodník
a zhotoviteľ stavby firma ALVEST MONT MIDDLE EAST, s.r.o. za práce
naviac žiada od obce dofinancovanie 5.826,84 €.
Starosta vyzval poslancov, aby sa k danej situácií vyjadrili. Poslanci OZ
nesúhlasili s dofinancovaním opravy chodníka a poverili starostu obce, aby
písomnou formou požiadal firmu, aby ho dali do pôvodného stavu tak, aby bol
jednoliaty.
Starosta požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č.
32/2019 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11, ods. 4, d) Zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Neschvaľuje: Dofinancovanie prác naviac pri oprave chodníka v rámci projektu
„Rekonštrukcia domu smútku Šamudovce a úprava okolia vo výške 5.826,84 €
pre zhotoviteľa stavby ALVEST MONT MIDDLE EAST, s.r.o. Košice.
Ukladá:
Starostovi obce písomnou formou požiadať zhotoviteľa stavby firmu ALVEST
MONT MIDDLE EAST, s.r.o. Košice o to, aby chodník dali do pôvodného
stavu tak, aby bol jednoliaty.
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Tomáš Koreň,
Helena Demková, ,Ing. Miroslava Dzetkuličová
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný: 1 poslanec - Ján Andrejko
Starosta obce skonštatoval, že uznesenie č. 32/2019 bolo šiestimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
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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: Ing. Miroslava Dzetkuličová
Maroš Lebeda
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