Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
19.8.2020
___________________________________________________________________________
Prítomní:

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

Ďalší prítomní: Mária Keltiková, administratívna pracovníčka obce
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie .
Schválenie programu zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.
Správa hlavnej kontrolórky k vykonaným kontrolám.
Rozpočtové opatrenie
Rozšírenie verejnej kanalizácie a rekonštrukcia vodovodného potrubia v rámci
stavby „Technická vybavenosť k rómskym obydliam“.
10. Dofinancovanie stavby výkopových prác - „Technická vybavenosť k rómskym
obydliam“.
11. Uvedenie do prevádzky budovy –„Šamudovská chyža“ dňa 12.9.2020 pri
príležitosti stretnutia rodákov obce a krstu knihy“ Pamäti“ pána Ďurovčíka
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal.
Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci OZ a zasadnutie je uznášania
schopné.
K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta obce oboznámil všetkých s programom zasadnutia OZ. Zo strany poslancov
k programu neboli žiadne pripomienky, ani doplňujúce návrhy , preto starosta požiadal
návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 10/2020 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 10/2020
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 .
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Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko, , Lívia
Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň, Helena
Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 10/2020 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. Berešovú Annu a p. Ferkovú Líviu.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie
Starosta obce navrhol, aby návrhová a mandátová komisia pracovala v zložení:
p. Maroš Lebeda, p. Ing. Miroslava Dzetkuličová a p. Helena Demková.
Keďže iné návrhy neboli predložené, starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej
a návrhovej komisie v zmysle podaného návrhu.
Návrh na uznesenie č. 11/2020
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. Maroš Lebeda, p. Ing. Miroslava
Dzetkuličová a p. Helena Demková
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko, , Lívia
Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň, Helena
Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 11/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
K bodu č. 5 – Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa
konalo dňa 6.5.2020 s konštatovaním, že uznesenia boli splnené.
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K bodu č. 6 – Správa audítora k IÚZ.
Starosta obce predložil poslancom Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej
účtovnej závierky obce za rok 2019. Vyzval prítomných, aby sa k správe vyjadrili. Keďže
nikto z prítomných nemal žiadne dotazy, starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby
prečítala návrh na uznesenie č. 12/2020.
Návrh na Uznesenie č. 12/2020
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: Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce
Šamudovce za rok 2019.

Bod č. 7 – Správa hlavnej kontrolórky obce Šamudovce k vykonaným kontrolám.
Pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky na zasadnutí OZ, so správou z vykonaných
kontrol účtovných dokladov v dňoch 20.4.2020 a 27.7.2020 oboznámil prítomných poslancov
OZ starosta obce. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 13/2020.
Návrh na uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 18, ods.1, písm. b), zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky obce Šamudovce o vykonaných kontrolách
účtovných dokladov dňa 20.4.2020 a 27.7.2020.

Bod č. 8 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
Starosta obce prítomným poslancom OZ predložil Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa
18.8.2020 (príloha zápisnice). Jedná sa o čerpanie rezervného fondu na výstavbu chodníka
v obci a presuny medzi položkami podľa potreby.
Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta
požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.14/2020 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na Uznesenie č. 14/2020
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.
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Schvaľuje : Rozpočtové opatrenie č.3/2020 zo dňa 18.8.2020.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko, , Lívia
Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň, Helena
Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 14/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
Bod č. 9 – Rozšírenie verejnej kanalizácie a rekonštrukcia vodovodného potrubia
v rámci stavby- Technická vybavenosť k rómskym obydliam
Starosta obce predložil poslancom OZ na prejednanie Zmluvu o postúpení práv
a povinnosti stavebníka na časť stavby:“ Technická vybavenosť k rómskym obydliam
Šamudovce – Šamudovce rozšírenie verejného vodovodu a Šamudovce rozšírenie verejnej
kanalizácie“, kde cedentom bude Obec Šamudovce a cesionárom VVS, a.s. Košice. Po
oboznámení sa s obsahom zmluvy, poslanci OZ súhlasili s jej uzatvorením.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.15/2020 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 15/2020
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: Zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka na realizáciu časti stavby
„Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce
Šamudovce – rozšírenie verejného vodovodu
a Šamudovce – rozšírenie verejnej kanalizácie“.
Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko, , Lívia
Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň, Helena
Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 15/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.
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Bod č. 10 – Dofinancovanie stavby výkopových prác – Technická vybavenosť
k rómskym obydliam
V zmluve o postúpení práv a povinnosti stavebníka na časť stavby Technická
vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce, ktorú poslanci OZ schválili v bode č.9, je
uvedené, že cedent pre zrealizovanie cedovaného rozsahu stavby zabezpečí zemné práce
(výkop) pre uloženie potrubia a spätné povrchové terénne úpravy pre dotknuté územie.
Starosta uviedol, že uvedené výkopové práce je potrebné dofinancovať z vlastných
prostriedkov obce, ale nateraz nevie uviesť presnú sumu. Vyzval prítomných poslancov OZ,
aby sa vyjadrili.
Poslanci OZ súhlasili, aby sa výkopové práce dofinancovali v potrebnom rozsahu.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.16/2020 a dal
o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 16/2020
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:

Dofinancovanie stavby – Technická vybavenosť k rómskym obydliam SO
03 – vodovod, SO 04 – kanalizácia - výkopové práce v potrebnom
rozsahu.

Hlasovanie: za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján Andrejko, , Lívia
Ferková , Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš Koreň, Helena
Demková
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 16/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

Bod č. 11 – Uvedenie do prevádzky budovy – Šamudovská chiža“ dňa 12.9.2020
pri príležitosti stretnutia rodákov obce a krstu knihy p. Ďurovčíka

Starosta obce vyzval p. Helenu Demkovú, organizátorku stretnutia rodákov dňa
12.9.2020, aby prítomných poslancov poinformovala o priebehu zabezpečovania uvedenej
akcie, ktorá bude zároveň spojená s uvedením do prevádzky „šamudovskej chyži“ a krstom
knihy „Spomienky z veľkých vojen“ p. Ďurovčíka.
Poslankyňa p. Demková vysvetlila postup príprav a zabezpečovanie akcie. Zároveň požiadala
všetkých prítomných poslancov OZ o pomoc pri jej realizácií.
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 17/2020.
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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: Správu o uskutočnení kultúrnej akcie dňa 12.9.2020– Stretnutie rodákov
obce Šamudovce, uvedenie do prevádzky „šamudovskej chiži“ a krstu
knihy s názvom „Spomienky z veľkých vojen“ p. Ďurovčíka.
Bod č. 12 – R ô z n e
 Starosta obce informoval o požiadavke Tomáša Tokára, bytom Šamudovce 5 na
odkúpenie nefunkčného vysokozdvižného vozíka, ktorý je majetkom obce. Vyzval
poslancov, aby sa vyjadrili. Poslanci nesúhlasili s odpredajom a z bezpečnostných
dôvodov navrhli starostovi obce ho dať do zberu na likvidáciu a na základe potvrdenia
o likvidácií odpísať z majetku.
 Poslanec Tomáš Koreň navrhol starostovi obce zabezpečiť počas vývozu
separovaného zberu v obci kontrolu, ktorá rodina odpad separuje a po zistení stavu na
konci roka pri schvaľovaní VZN priznať rodine úľavu na poplatku za KO. Navrhuje to
z dôvodu motivácie obyvateľstva na separovanie odpadu.
 Starosta informoval o prebiehajúcej oprave a profylaktike kamerového systému
inštalovaného v rámci obce a ZŠ.

Bod č.13 – Z á v e r

Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľka: Mária Keltiková

Emil Ircha
starosta obce

Overovatelia:

Anna Berešová
Lívia Ferková
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