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Zápisnica  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

3.2.2021 
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:            Emil Ircha, starosta obce 

                             Poslanci : Maroš Lebeda, Anna Berešová, , Ján Andrejko  

                             Tomáš Koreň, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová 

Neprítomná:          Lívia Ferková 

Ďalší prítomní:    Mária Keltiková, administratívna  pracovníčka 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. Voľba hlavného kontrolóra obce 

7. Záverečný účet obce za rok 2020 

8. Informácia o pandemickej situácií v obci  

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie OZ  otvoril Emil Ircha, starosta obce, ktorý všetkých srdečne privítal. 

Skonštatoval,  že na zasadnutí sú prítomní šiesti 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. 1/2021 a dal o návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie č. 1/2021 

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: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko, 

                                                  Ing.Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň,  

                                                  Helena Demková 
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                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 1         Lívia  Ferková 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 1/2021 bolo šiestimi 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 Ing. Miroslavu Dzetkuličovú a Jána Andrejka. 

 

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej a mandátovej komisie 

 

Starosta obce navrhol, aby návrhová  a mandátová komisia pracovala v zložení: 

Anna Berešová, Maroš Lebeda a 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. 2/2021 

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: Anna Berešová, Maroš Lebeda 

                                                                                         a Tomáš Koreň. 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko,  

                                                   Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň, Helena 

                                                   Demková 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 0          Lívia  Ferková 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 2/2021 bolo šiestimi 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 16.12.2020  s konštatovaním, že uznesenia boli splnené. 

Návrh na uznesenie č. 3/2021 

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 plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2020. 
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K bodu č. 6 – Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Poslancom OZ bola predložená zalepená obálka na funkciu hlavného kontrolóra obce. 

Starosta obce požiadal poslankyňu Ing. Miroslavu Dzetkuličovú o otvorenie obálky. Tá po 

otvorení skonštatovala, že obálka je od Ing. Beáty Pavlovej, bytom Šamudovce 19, ktorej 

prílohu tvoria prihláška, doklad o vzdelaní, životopis a výpis z registra trestov. So všetkými 

materiálmi prítomných oboznámila. 

Starosta vyzval poslancov OZ, aby sa vyjadrili k podanej prihláške. 

Zo strany poslancov  neboli žiadne pripomienky, preto starosta požiadal návrhovú 

komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie č. 4/2021 a dal o návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie č. 4/2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce 

v súlade s § 11 ods. 4, písm. j)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

Volí:  Ing. Beátu Pavlovú za hlavného kontrolóra obce Šamudovce. 

                        
Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko,  

                                                   Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň, Helena 

                                                   Demková 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní:    1        Lívia Ferková 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 4/2021 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 

Bod č. 7 – Záverečný účet obce Šamudovce za rok 2020 a stanovisko hlavnej   

                  kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020. 

 

 Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce o prednesenie stanoviska 

k záverečnému účtu obce Šamudovce za rok 2020 a k celoročnému hospodáreniu obce za rok 

2020 (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 

2020 výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. 

Hlavná kontrolórka obce navrhla schváliť prevod prebytku rozpočtového hospodárenia 

za rok 2020 vo výške 24.280,92  € do rezervného fondu obce. 

Starosta obce dal hlasovať o Záverečnom účte obce Šamudovce, celoročnom hospodárení 

obce za rok 2020  a o prevode prebytku hospodárenia do RF. 

Požiadal návrhovú komisiu, aby prečítala návrh na uznesenie č. 5/2021. 

 

Návrh na Uznesenie č. 5/2021 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Šamudovce 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. 
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Berie na vedomie: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020. 

 

Schvaľuje:     1. Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce Šamudovce  

                           bez výhrad. 

                       2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

                           výške 24.280,92 € 

 

Hlasovanie: za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján  Andrejko,  

                                                   Ing. Miroslava Dzetkuličová, Tomáš  Koreň, Helena 

                                                   Demková 

                   proti : 0 

                   zdržal sa: 0 

                   neprítomní: 1         Lívia Ferková 

 

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 5/2021 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako 

bolo navrhnuté. 

 
Bod č. 8 – Informácia o pandemickej situácií v obci 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o pandemickej situácií v obci po testovaní dňa 

23.1.2021, kedy bol zistený väčší počet pozitívnych občanov z rómskych rodín, ako aj 

o opatreniach, s ktorými boli oboznámení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID – 19. 

 

Návrh na uznesenie č. 6/2021 

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 pandemickej situácií v obci po poslednom testovaní dňa 

                                23.1.2021. 

 

Bod č. 9 – R ô z n e 

 

 Starosta informoval poslancov o situácií s predajom RD s.č. 36, v ktorom je na trvalý 

pobyt prihlásený Miroslav Koreň, Lucia Koreňová a Martin Koreň. Nový vlastník po 

nadobudnutí LV plánuje zrušenie TP menovaným na uvedenom čísle. 

Situácia sa najviac dotkne Miroslava Koreňa, nakoľko príde o bývanie. 

Starosta informoval, že mu zabezpečil bývanie v azylovom dome v Michalovciach, 

ktoré p. Koreň odmietol. 

K danej téme prebehla diskusia jednotlivých poslancov, ktorí skonštatovali, že 

menovaný sa do tejto situácie dostal vlastným pričinením. Napriek tomu, že dom bol 

vo vlastníctve jeho synovcov a rokmi chátral, nevyvinul žiadnu iniciatívu, aby danú 

situáciu riešil, a dokonca odmietol pomoc obce so zabezpečením bývania. 

 Starosta poslancom prečítal sťažnosť od manželov Jolany a Tibora Plutkových ,bytom 

Šamudovce 120,  na p. Danu Babjakovú, ktorá žije v susedstve s.č. 119. 
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Tento spor je dlhotrvajúci a nie je možné ho urovnať dohovorom. Jedná sa o susedský 

spor, ktorý je možné riešiť len právnou cestou. 

 P. Helena Demková informovala o pláne zriadenia knižnice z darovaných kníh , na 

ktoré by potrebovala zabezpečiť vitrínové skrine. Vyzvala poslancov na spoluprácu pri 

zháňaní kníh od obyvateľov, ktorí ich môžu poskytnúť. 

 P. Dzetkuličová navrhla zriadiť knižnicu v miestnosti Komunitného centra. 

 P. Koreň navrhol zriadiť stavané skrine s posuvnými dverami so sklom rovnakého 

typu pre uloženie kníh. 

 P. Helena Demková vyjadrila nespokojnosť nad množiacou sa nelegálnou skládkou 

odpadu v priestoroch bývalého družstva. 

Starosta uviedol, že o danej situácií vie, bude ju však riešiť, akonáhle to pandemická 

situácia dovolí a do práce nastúpia pracovníci MOS. 

 Starosta informoval, že sa začal prejavovať väčší záujem o kúpu neobývaných 

rodinných domoch v obci. 

 

Bod č.10 – Z á v e r 

 

 

 Na záver starosta  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapisovateľka:  Mária Keltiková 

 

 

 

 

 

 

 

          Emil Ircha 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:      Ing. Miroslava Dzetkuličová 

            

                            Ján Andrejko                  


