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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

14.04.2021 
__________________________________________________________________________ 

Prítomní :            Starosta obce : Emil Ircha 

  Poslanci obecného zastupiteľstva : Maroš Lebeda, Anna Berešová, Ján                

  Andrejko, Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 

Neprítomný :      Tomáš Koreň 

Ďalší prítomní :  Mgr. Ivana Pavliková, administratívna  pracovníčka obce 

        Ing. Beáta Pavlova – kontrolórka obce        

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia OZ  

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

6. Výročná správa o hospodárení obce za rok 2020 

7. Čerpanie rezervného fondu na uhradenie faktúry za výstavbu chodníkov v ruku 

2020 

8. Čerpanie rezervného fondu ako spoluúčasti na projekte ,,Technická vybavenosť k 

rómskym obydliam“ - výstavba chodníkov k rómskym obydliam 

9. Informácia o ponuke na zber jedlých olejov v našej obci prípadne aj kuchynského 

odpadu 

10. Rôzne  

11. Záver 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

 

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

Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 6 poslanci OZ z celkového počtu 7  a zasadnutie je 

uznášania schopné.  

 

K bodu č. 2 - Schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Všetkých zúčastnených poslancov starosta oboznámil s programom zasadnutia OZ. K 

prezentovanému programu zo strany poslancov nepadli  žiadne pripomienky, námietky, ani 

doplňujúce návrhy,  preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na 

uznesenie č. 7/2021 a dal o návrhu hlasovať. 
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Návrh na uznesenie č. 7/2021                                                                                                                                               

 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, Helena  

        Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 

                       proti : 0 

                       zdržal sa : 0 

                       neprítomní : 1       Tomáš Koreň 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 7/2021 bolo šiestimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 3 - Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

 

 Starosta obce previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa 

konalo dňa 03.02.2021 s konštatovaním, že uznesenia boli splnené. Požiadal o prečítanie 

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 8/2021 

 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 zo dňa 03.02.2021 
 

K bodu č. 4 - Voľba návrhovej a mandátovej komisie a určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby návrhová a mandátová komisia 

pracovala v zložení: Anna Berešová, Lívia Ferková a Maroš Lebeda. Nakoľko neboli 

predložené iné návrhy, starosta dal v zmysle podaného návrhu o zložení mandátovej 

a návrhovej komisii hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 9/2021 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje : Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: Anna Berešová, Lívia Ferková, Maroš 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 1        Tomáš Koreň 

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 9/2021 bolo šiestimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté.  

Za zapisovateľku zápisnice určil p. Mgr. Ivanu Pavlikovú, za overovateľov zápisnice 

určil poslancov Helenu Demkovú a Ing. Miroslavu Dzetkuličovú. 

 

K bodu č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

 Starosta dal prítomným k nahliadnutiu rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zo dňa 

31.03.2021, ktoré pojednáva o presunoch financií. Požiadalo o prečítanie návrhu na 

uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 10/2021  

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. 1/2021 zo dňa 31.03.2021 

 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 

 

            proti : 0  

            zdržal sa : 0 

            neprítomní : 1       Tomáš Koreň   

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 10/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 6  - Výročná správa o hospodárení obce za rok 2020 

 

 Starosta obce dal poslancom k nahliadnutiu a preštudovaniu ,,Individuálnu výročnú 

správu obce Šamudovce za rok 2020". Oboznámil poslancov s hospodárením obce, 

a s využívaním finančných prostriedkov na bežné výdavky, ako sú napríklad poplatky za 

elektrinu, kúrenie a iné. Vyzval prítomných poslancov, aby k predloženej správe uviedli svoje 

pripomienky alebo otázky. Prítomní poslanci nemali žiadne dotazy a Individuálnu výročnú 

správu obce Šamudovce za rok 2020 v celom jej znení vzali na vedomie. Starosta požiadal 

o prečítanie návrhu na uznesenie č. 11/2021 

 



 4 

Návrh na Uznesenie č.11/2021 

 Obecné  zastupiteľstvo obce 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  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

        

Berie na vedomie : Výročnú správu o hospodárení obce za rok 2020 

 

K bodu č. 7 - Čerpanie rezervného fondu na uhradenie faktúry za výstavbu chodníkov v 

roku 2020 

 

 Starosta skonštatoval, že obec aj napriek neľahkej pandemickej situáciu, ktorá sa 

dotkla všetkých sfér spoločnosti, hospodárila s finančnými prostriedkami veľmi dobre. Aj v 

súčasnosti obec previedla určitú finančnú čiastku na rezervný fond. Starosta predniesol 

poslancom návrh na čerpanie finančných prostriedkov z tohto fondu o výške 11 911,89 € eur 

na úhradu faktúry za výstavbu chodníkov  v roku 2020. 

 Poslanec Lebeda upozornil, že z chodníka, pri dome pani Lešovej, trčí železná tyč, 

ktorá ohrozuje bezpečný presun chodcov. Starosta danú skutočnosť zobral na vedomie 

a ubezpečil ho, že situáciu v najbližšej dobe vyrieši. Starosta požiadal o prečítanie návrhu na 

uznesenie k prezentovanému bodu.  

 

Návrh na uznesenie  č. 12/2021 
 Obecné  zastupiteľstvo obce 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  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje : Čerpanie financií z rezervného fondu na stavbu „Chodník pre peších 

Šamudovce“ od s.č. 109 do s.č. 88 v roku 2020 vo výške 11 911,89 €. 

 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 1        Tomáš Koreň   

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 12/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 8 - Čerpanie rezervného fondu ako spoluúčasti na projekte ,, Technická 

vybavenosť k rómskym obydliam“  - chodník k rómskym obydliam 

 

 Starosta predniesol poslancom návrh na čerpanie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu ako spoluúčasti na projekte ,,Technická vybavenosť k rómskym 
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obydliam“. Poukázal na to, že pri takýchto projektoch je spoluúčasť obce vo výške  5  % zo 

schválenej sumy.  

Poslankyňa Dzetkuličová sa dotazovala, či nebude zohľadnené to, že obec pri prvej 

fáze výstavby mala všetky finančné záväzky voči zhotoviteľom splnené. Starosta poznamenal, 

že to sa jednalo o iný projekt. 

Starosta poukázal na skutočnosť, že obec aj napriek nepriaznivej situácií v spoločnosti 

dokázala s financiami efektívne hospodáriť a preto navrhol aby sa finančné prostriedky 

z rezervného fondu využili na dofinancovanie tohto projektu. Požiadal o prečítanie návrhu na 

uznesenie.  

  

Návrh na uznesenie  č. 13/2021 

 Obecné  zastupiteľstvo obce 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  písmena a)až c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje : Čerpanie financií z rezervného fondu ako spoluúčasti na projekte ,,Technická 

vybavenosť k rómskym obydliam“ – chodník k rómskym obydliam vo výške 9 788,11 €. 

 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 1        Tomáš Koreň   

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 13/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 
K bodu č. 9 - Informácia o ponuke na zber jedlých olejov v našej obci, prípadne aj 

kuchynského odpadu 

 

Starosta poslancov informoval o zákonnej povinnosti obce zabezpečiť zber a odvoz 

jedlých olejov a prípadne aj kuchynského odpadu. Informoval ich o ponuke od spoločnosti 

FÚRA, s.r.o. so sídlom SNP 77, Rozhanovce, ktorá zabezpečuje aj zber týchto odpadov.  

Na preštudovanie  predložil cenovú ponuku od tejto spoločnosti, ktorá má záujem o 

vykonávanie všetkých druhov zberu v našej obci t.j. komunálneho, separovaného, 

nebezpečného a tiež jedlých olejov a kuchynského odpadu. Informoval poslancov, že 

v súčasnosti má obec uzatvorených niekoľko zmlúv pre jednotlivé zbery. Požiadal 

o preštudovanie cenovej ponuky a o zaujatie stanoviska.  

Poslankyňa Berešová sa dotazovala, či zber jedlých olejov nemôžu zabezpečiť 

Technické služby, ktoré v našej obci vykonávajú zber komunálneho odpadu, na čo starosta 

poukázal, že takýto zber nerobia, preto by bolo dobré pouvažovať nad ponukou od 

spoločnosti Fúra.  Poslankyňa Ferková sa informovala, aký cenový rozdiel za jeden odvoz je  
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medzi firmou Espik a spol. Fúra. Starosta jej uviedol, že  Fúra si účtuje za jeden odvoz  

poplatok 10 €, pričom firma Espik, ktorá ponúka podobné služby  tento odvoz robia za 20 €. 

Zdôraznil, že  v súčasnosti má obec problém aj s odvozom veľkokapacitných kontajnerov, 

ktoré sú využívané obyvateľmi našej obce. Poslanec Lebeda pripomienkoval, že ak by sa obec 

rozhodla pre využívanie služieb spol. Fúra, čím by mala v našej obci monopolné postavenie, 

či by časom nedošlo k zhoršenie finančných podmienok a návrat do TaZS by už nebol možný. 

Dzetkuličová navrhla, aby obec do konca roka počkala, ako sa podmienky upravia, s čím 

súhlasil aj poslanec Lebeda a navrhol aby sa situácia v najbližších mesiacoch monitorovala. 

Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie 

  

Návrh na uznesenie  č. 14/2021 

 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 : Informácie o ponuke na zber jedlých olejov a kuchynského odpadu 

v našej obci spoločnosťou FÚRA, s.r.o. so sídlom SNP 77, Rozhanovce. 

 

Schvaľuje : Pokračovanie vo využívaní služieb TaZS Michalovce na zber komunálneho 

odpadu v našej obci.  

 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 1         Tomáš Koreň   

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 14/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 
K bodu č. 10 – R ô z n e - Žiadosť o povolenie inej zárobkovej činnosti hlavnej 

kontrolórke obce  

 

 Starosta predložil poslancom žiadosť o povolenie inej zárobkovej činnosti od Ing. 

Beáty Pavlovej, ktorá je hlavná kontrolórka obce. Požiadal aby sa poslanci k danej žiadosti 

vyjadrili. Nikto nemal žiadne námietky ani dotazy, preto požiadal o prečítanie návrhu na 

uznesenie.  

 

Návrh na uznesenie  č. 15/2021 
 Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 



 7 

Schvaľuje : Vykonávanie inej zárobkovej činnosti  hlavnej kontrolórke obce Ing. Beáte 

Pavlovej. 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 1        Tomáš Koreň   

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 152021 bolo šiestimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté. 

 

Bod č.10 – Rôzne 

 

 Starosta informoval poslancov, že skleník, ktorý je majetkom Základnej Školy 

Šamudovce a nachádza sa na dvore vedľa obecného úradu je v súčasnosti v 

dezolátnom stave. Chýbajú na ňom jednotlivé časti, vplyvom poveternostných 

podmienok iba chátra a nikto ho nevyužíva. Požiadal preto poslancov o vyjadrenie ako 

s nim naložiť. Poslankyňa Dzetkuličová navrhla, či by sa nemohol využiť, v prípade 

otvorenia predškolského zariadenia, pre účely dopestovania vlastnej zeleniny. Starosta 

navrhol možnosť vyradiť ho. Poslanec Lebeda sa ponúkol, že pokiaľ oňho nemá nikto 

záujem, prípadne už nebude v obci plniť svoj účel, tak by ho využil na súkromné 

účely. 

 Poslankyňa Berešová (oslovená p. Lebedovou), navrhla opravu kríža, ktorý sa 

nachádza pri účelovej miestnej komunikácií, vedúcej poza záhrady rodinných domov, 

smerom k obci Vrbnica. Starosta skonštatoval, že opravu bude potrebné vyriešiť počas 

opráv na budove Komunitného centra.  

 Poslankyňa Ferková upozornila na voľne pobehujúce psy po obci, ktoré ohrozovali 

bezpečný pohyb občanov. Dotazovala sa, či by sa v obci nemohol opätovne 

uskutočniť odchyt voľne pobehujúcich psov. Poslanec Lebeda uviedol, že svorku psov 

videl aj v susednej obci Krásnovce, poznamenal, či ich niekto náhodou nevyhodil 

z auta a tak sa potulovali aj v našej obci. Starosta uviedol, že bude skutočnosť 

monitorovať. 

 

 

 

 

 

Na záver starosta  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
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Zapisovateľka:  Mgr. Ivana Pavliková 

 

  Emil Ircha 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Helena Demková 

Ing. Miroslava Dzetkuličová 

 

  


