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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

14.10.2020 
___________________________________________________________________________ 

 

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 

       Jana Lebedová – ekonómka obce 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie . 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie. 

5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

6. Informácia o finančnej situácií obce – plnenie rozpočtu. 

7. Informácia o priebehu výstavby chodníka pre peších v obci. 

8. Vízie do budúcna v rámci investičných projektov v obci. 

9. Prehodnotenie miestnych poplatkov. 

10. Október - Mesiac Úcty k starším – informácie. 

11. Rôzne 

12. 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. 18/2020 a dal o návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie č. 18/2020 

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. 18/2020 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. 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 zložení: 

p. Tomáš Koreň, 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. 19/2020 

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. Tomáš Koreň, 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. 19/2020 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 19.8.2020  s konštatovaním, že uznesenia boli splnené. 
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K bodu č. 6 – Informácia o finančnej situácií obce – plnenie rozpočtu. 

 

Starosta obce vyzval ekonómku obce p. Janu Lebedovú, aby prítomných poslancov 

informovala o finančnej situácií obce. 

Ekonómka obce informovala o aktuálnom stave bežných bankových účtov obce, ako 

aj o plnení rozpočtu obce. 

Zároveň predložila na prejednanie rozpočtové opatrenie č. 4/2020 (tvorí prílohu zápisnice) zo 

dňa 14.10.2020 , ktoré sa týka čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu na stavbu 

„Chodník pre peších v obci“ a stavbu „Technická vybavenosť k rómskym obydliam“ – 

výkopové práce pre vodovod a kanalizáciu. Obecné zastupiteľstvo môže schváliť čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu v tomto roku aj po 31. auguste na základe zákona  

SNR č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti 

so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  , § 36 bod 4, „ v rozpočtovom 

roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a vyšší územný celok vykonávať zmeny 

rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.“   

Starosta obce zároveň uviedol, že na základe informácií ZMOS-u výnos dane 

z príjmov fyzických osôb v mesiaci október 2020, ktorý je poukazovaný obciam bude o 1,56 

% menej, ako v mesiaci september 2019. Z celoročného rozpočtu VS na rok 2020 pre obce to 

predstavuje 7,93 %. Spolu za 10 mesiacov roku 2020 suma výnosu dane dosiahne výšku 

o 2,14 % menej, ako za 10 mesiacov roka 2019. Všetky tieto okolnosti svedčia o nižšom 

príjme pre obec a je na zvážení, či sa obec zapojí do nejakého projektu. 

Poslanci zobrali informáciu o finančnej situácií obce na vedomie. 

Nikto z poslancov nemal žiadne pripomienky k navrhovanému RO, preto starosta 

požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia č.20/2020 a dal o návrhu hlasovať. 

 

Návrh na Uznesenie č. 20/2020 

 

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.  

 

Schvaľuje :   Rozpočtové opatrenie č.4/2020 zo dňa 14.10.2020, v súlade so zákonom SNR 

č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  , § 36 bod 4, „ v rozpočtovom 

roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a vyšší územný celok vykonávať zmeny 

rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po 31. auguste, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.“   

  

                                    
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. 20/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 
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Bod č. 7 – Informácia o priebehu výstavby chodníka pre peších v obci 

 

 Starosta obce prítomných poslancov informoval o ukončení výstavby chodníka pre 

peších v obci, ako aj o pokračovaní výkopových prác na vodovod a kanalizáciu v rámci 

stavby „Technická vybavenosť k rómskym obydliam „. 

Návrh na uznesenie č. 21/2020 

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 ukončení výstavby chodníka pre peších v obci, ako aj 

pokračovanie výkopových prác v rámci stavby Technická vybavenosť k rómskym 

obydliam.  

 

Bod č. 8 – Vízie do budúcna v rámci investičných projektov v obci 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o výzve na podporu mechanicko-biologickej 

úpravy zmesových komunálnych odpadov v rámci operačného programu „Kvalita životného 

prostredia“, hlavne o oprávnených aktivitách- výstavbe a nákupe nových zariadení na MBÚ 

zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia zvyškového 

zmesového KO a nákupe hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou 

zariadení na MBÚ komunálnych odpadov. 

Taktiež informoval o povinnosti obci zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného 

zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obec, 

ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. Z uvedeného dôvodu 

budú všetci občania, ktorí prevzali kompostér  o tom informovaní a vyzvaní na vyplnenie 

prehlásenia, že kompostovanie kuchynského odpadu v domácnosti vykonávajú. 

Poslankyňa Dzetkuličová uviedla, že aj v minulosti sa na zasadnutiach riešila výstavba 

podobných zariadení, avšak ostalo to na nevypriadaných pozemkoch. 

Poslanec Koreň sa vyjadril, že takéto stavby nie je vhodné stavať v intraviláne obce, je 

potrebné hľadať priestory v extraviláne obce, kde prípadná takáto stavba nebude obmedzovať 

občanov obce. 

Poslanec Lebeda uviedol, že vhodný areál by bolo bývalé poľnohospodárske družstvo, 

avšak tam sú problémom nevysporiadané pozemky. 

Nakoniec sa poslanci zhodli na tom, že vzhľadom k finančnej situácií obce, ako aj 

pandemickej situácií COVID 19 sa obec do takýchto  projektov v súčasnej dobe nezapojí. 

Starosta navrhol vzhľadom na terajšiu situáciu najprv dokončiť chodníky a až potom 

riešiť iné projekty, s čím poslanci súhlasili a navrhli preveriť starostovi obce fungovanie 

Zberného dvora v obci Horovce. 

 

Návrh na uznesenie č. 22/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s §11 ods. 4, zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  
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Berie na vedomie informáciu o možnosti čerpania envirofondov a povinnosti 

zabezpečenia zavedenia a vykonávania triedeného zberu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu v obci. 

 

Bod č. 9 – Prehodnotenie miestnych poplatkov 

 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k miestnym poplatkom za 

TKO, ako aj k výške ročnej sadzby dane z pozemkov a stavieb vzhľadom k neustále sa 

zvyšujúcim poplatkom za vývoz a uloženie odpadov na skládky. 

Konkrétne informoval poslancov o cenách v tomto roku a predpokladaných cenách 

v nasledujúcom roku. 

Taktiež ich požiadal o návrhy opatrení, ktoré by upravili množstvá odpadu, separáciu 

odpadu a prípadne úpravy cien za vývoz odpadu. 

Poslanci naďalej trvajú na tom, donútiť obyvateľov vo väčšej miere separovať odpad 

a v poslednej miere upraviť poplatok za KO. 

 

 

Bod č. 10 – Október – mesiac úcty k starším - informácie 

 

 Starosta obce vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili, ako to bude so zabezpečením 

a odovzdaním darčekov pre seniorov na akciu Úcta k starším, nakoľko z dôvodu pandémie 

COVID 19 nie je možné akciu uskutočniť. 

Poslanci navrhli zakúpiť darčeky v hodnote ako po minulé roky a seniorom ich doručiť. O 

nákup sa postará poslankyňa Berešová  v spolupráci s OCÚ.  

Starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 23/2020 a dal 

o návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie č. 23/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce v  súlade s § 11 ods. 4 , zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: Zakúpenie darčekov pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším bez 

                    usporiadania kultúrnej akcie  z dôvodu pandémie COVID 19. 

 

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. 23/2020 bolo siedmimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 
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Bod č. 11 – R ô z n e 

 

 Starosta obce informoval o správe zo šetrenia zanedbania starostlivosti o psa na 

súpisnom čísle 71, ktoré vykonala RVaPS Michalovce na základe telefonického 

podnetu z obce. Pes bol odobratý pracovníkmi na odchyt psov. Náklady zaplatila obec.  

 Starosta informoval o zaslaní druhej monitorovacej správy k projektu „Rekonštrukcia 

obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej 

účinnosti“. Uviedol, že prvá monitorovacia správa nebola schválená a druhá MS bola 

podaná v riadnom termíne 12.10.2020, avšak merateľné ukazovatele v nej 

nevychádzajú. 

 

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:      Maroš Lebeda 

            

                            Ján Andrejko                  


