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Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa 

14.07.2021 
__________________________________________________________________________ 

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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej 

komisie 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

6. Rada partnerstva – zásobník projektov (Plán obnovy) 

7. Uzatvorenie obecných účelových komunikácií osadením vhodných zariadení 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia 

 

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

Skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní šiesti poslanci OZ z celkového počtu sedem  

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. 16/2021 a dal o návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie č. 16/2021                                                                                                                                               
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 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 

                       neprítomný :  1      

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 16/2021 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 14.04.2021 s konštatovaním, že uznesenia boli splnené. Požiadal o prečítanie 

návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 17/2021 

 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 14.04.2021 
 

K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

a mandátovej komisie 

 

 Starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby návrhová a mandátová komisia 

pracovala v zložení: Lívia Ferková, Maroš Lebeda a Ing. Miroslava Dzetkuličová. Nakoľko 

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

a návrhovej komisii hlasovať. 

 

Návrh na uznesenie č. 18/2021 

 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: Lívia Ferková, Maroš Lebeda a Ing. 

Miroslava Dzetkuličová. 
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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 

  neprítomný : 1  

 Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 18/2021 bolo šiestimi poslancami schválené tak, 

ako bolo navrhnuté.  

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

určil poslancov Jána Andrejka a Helenu Demkovú. 

 

K bodu č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

 Starosta dal prítomným k nahliadnutiu rozpočtové opatrenie č. 2/2021, zo dňa 

12.07.2021, ktoré sa týkalo finančných presunov. Poslankyňa Dzetkuličová sa dotazovala na 

sumu za obecné výlety, ktoré boli realizované v rámci akcií ,,Deň Detí“. Nikto z poslancov 

k danému rozpočtovému opatreniu nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, preto 

starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie. 

 

Návrh na uznesenie č. 19/2021  

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. 2/2021 zo dňa 12.07.2021 

 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková. 

 

            proti : 0  

            zdržal sa : 0 

            neprítomný : 1 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 19/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 6  - Rada partnerstva – zásobník projektov (Plán obnovy) 

 

Starosta prítomným poslancom predložil dokument na programové obdobie 2021 – 

2027 v rámci Operačného programu Slovensko, ako nového modelu riadenia a čerpania 

eurofondov na Slovensku. Oboznámil poslancom, že tento program je členený do piatich 

hlavných cieľov, pričom každý cieľ je následne ešte rozdelený do viacerých podkategórii. 

Poukázal na to, že predošlé dofinancovanie v rámci projektov bolo vo výške 5 %, ale v rámci 

tohto čerpania eurofondov je spoluúčasť obce stanovená na cca 30%. Poprosil poslancov 
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o preštudovanie dokumentu a navrhnutie oblastí do ktorých by sa obec mohla zapojiť. 

Poslankyňa Demková sa pýtala, či majú reagovať v rámci uvedených cieľov, pričom starosta 

poznamenal, že je to taký prvotný prieskum v rámci jednotlivých bodov, ktorý bude ešte 

vyhodnocovaný a zosumarizovaný do najžiadanejších oblastí a bodov zo strán obcí. 

Poslankyňa Dzetkuličová navrhla v rámci tohto programu postaviť budovu škôlky. Starosta 

poznamenal, že samotná prevádzka by stála obec veľa finančných prostriedkov, škôlka by 

musela spĺňať všetky hygienické štandardy, muselo by byť zabezpečené personálne  

obsadenie škôlky a zároveň by musela byť zaradená do siete škôlok. Poslanci sa dotazovali na 

počet detí, ktorých by sa predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2021 – 2022 týkalo. Starosta 

ich informoval, že sa jedná o 6 detí. Poslanec Lebeda poznamenal, že pre takýto počet detí by 

chod a financovanie škôlky bolo pre obec finančne  nerentabilné. Poslanci ako ďalšiu oblasť 

navrhli riešenie čiernych skládok v obci. Poznamenali, že na pozemkoch bývalého družstva sa 

kopí stavebný, komunálny ale aj biologický odpad. Starosta ich upozornil, že tieto pozemky 

nie sú vo vlastníctve obce. Poslankyňa Demková navrhla na zapojenie sa v rámci cieľa, ktorý 

sa zaoberá ekológiou na podporu biodiverzity, so zameraním na rozširovanie rôznych druhov 

rastlín, stromov a kríkov a navrhla na tento zámer využiť pozemok za kultúrnym domom. 

Navrhla vybudovanie náučného chodníka s popisom jednotlivých rastlín. Poslankyňa 

Dzetkuličová navrhla vybudovanie cyklotrasy. Starosta poznamenal, že účelové komunikácie 

vlastní Slovenský pozemkový fond a je nemožné získať finančné prostriedky na stavbu 

cyklotrasy na cudzom pozemku. Ide o jednu z podmienok žiadostí o NFP. Následne navrhla 

zapojenie sa do projektov zameraným na inklúziu v oblasti výchovy a vzdelávania, podotkla, 

že by sa mohla osloviť aj škola, s čím starosta súhlasil. Poslanci vyjadrili názor na 

vybudovanie športoviska. Starosta uviedol, že nie je problém vybudovať multifunkčné 

ihrisko, ale problém vidí predovšetkým v jeho umiestnení, nakoľko športovci by narúšali kľud 

v obci a kopili by sa sťažnosti pre hluk. Podotkol, že taktiež je potrebné aby pozemok 

športoviska patril obci. Anna Berešová poznamenala, že zámery sú veľmi široko koncipované 

a je ťažké sa v nich zorientovať. Poslanec Lebeda skonštatoval, že nakoľko je prieskum 

nezáväzný nech sa obec zapojí do viacerých oblastí a následne sa ukáže do čoho sa obec aj 

reálne zapojí.  Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie 

 

Návrh na Uznesenie č.20/2021 

 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: Informácie starostu obce o zásobníku projektov a o možnostiach 

zapojenia sa obce. 

 

K bodu č. 7 – Uzatvorenie obecných účelových komunikácií osadením vhodných 

zariadení 

  

Starosta informoval poslancov o dezolátnom stave účelových komunikácií v obci. 

Poukázal na to, že poľnohospodári, prevažne z Krásnoviec, každoročne užívajú tieto účelové 

cesty v našej obci a niekoľkotonové stroje tieto cesty značne zničili. Aj po oslovení 

samotných farmárov o opravu cesty, nebol z ich strany žiaden záujem a preto obec na vlastné 
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náklady cestu opravila. Poslanci sa zároveň zhodli, že po farmároch ostáva opakovane 

znečistená cesta od hnoja. Poslanec Andrejko taktiež uviedol, že cez uličku ktorá vedie na 

bývalé družstvo vozia cudzie autá do našej obce smetie. Starosta požiadal poslancov 

o vyjadrenie sa, ako danú vec riešiť.  Poslankyňa Dzetkuličová navrhla osadenie fotopasce, 

načo jej starosta povedal, že by ich nemal kde osadiť. Poslanec Andrejko poznamenal, že 

v Pozdišovciach majú cesty na polia chránené rampami. Poslankyňa Ferková sa dotazovala, či 

by takáto alternatíva nepredstavovala obmedzenia aj pre našich ľudí. Starosta poznamenal, že 

pokiaľ by sa prijala alternatíva uzatvorenia účelových ciest za pomoci rampy, každý z 

farmárov by dostal  kľúč. Poalanec Lebeda sa dotazoval, či by sa nezačala na presuny 

traktorov využívať ulička pri dome Lebedových, starosta poznamenal, že by sa daná situácia 

riešila osadením značky, zákaz vjazdu nákladným vozidlám a traktorom. Po tomto poslanci 

navrhli osadenie rampy na cestu, ktorá smeruje na bývalé družstvo, v časti cesty kde 

vlastníkom je obec a osadením dopravných značiek na uličku pri dome Lebedových a na 

uličku pri pravoslávnom chráme. Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie 

k prezentovanému bodu.  

 

Návrh na uznesenie  č. 21/2021 
 Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje : Uzatvorenie obecných účelových komunikácií osadením rampy, prípadne iným 

vhodným zariadením 

 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková. 

        

 

  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 1 

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 21/2021 bolo šiestimi  poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

K bodu č. 8 – Rôzne – Stretnutie rodákov 14.08.2021 

 

Starosta oboznámil poslancov s pripravovanou obecnou akciou ,, Stretnutie rodákov“, 

ktorá je naplánovaná na 14.08.2021. Zabezpečenie akcie má na starosti pani Demková. 

Starosta sa dotazoval na podávanú stravu a predpokladaný počet osôb. Poslankyňa Demková 

uviedla, že presný počet zatiaľ nevie uviesť, nakoľko sa jej ešte nevyjadrili všetci oslovený. 

Poslanci sa zhodli, že upresnenie počtu môže byť aj tesne pred akciou. Poslanec Lebeda sa 

zaujímal o pozvané ročníky a poslanec Andrejko sa opýtal, aká bude kultúrna vložka, na čo 

im p. Demková uviedla, že o zábavu sa postará Mikuláš Romančák a parobci z Mihaľovec. 
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Nakoľko nikto z prítomných nemal ďalšie otázky starosta požiadal o prečítanie návrhu na 

uznesenie.  

  

Návrh na uznesenie  č. 22/2021 

 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 : Akciu ,, Stretnutie rodákov“ obce Šamudovce, ktorá sa uskutoční dňa 

14.08.2021. 

 

 
K bodu č. 8 – Rôzne – Prenájom obecných priestorov – poplatky, podmienky 

 

Poslanci boli oboznámený s tým, že po uvoľnení hygienických obmedzení, v našej 

obci vzrástol počet organizovaných spoločenských akcií obyvateľmi našej obce. Poznamenal, 

či by nebolo vhodné pouvažovať nad zmenou sadzobníka za prenájom KD, nakoľko sa 

zvyšujú spotreby energií, aj vzhľadom k tomu, že spotreby sú monitorované k projektu 

zvýšenia energetickej účinnosti budovy KD a pravidelne vyhodnocované. Poslancom dal 

k nahliadnutiu aktuálny sadzobník miestnych poplatkov za práce a služby vykonávané 

obecným úradom v Šamudovciach. Po prezretí sadzobníka poslanci navrhli zvýšenie poplatku 

za prenájom KD. Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie k prezentovanému bodu.  

 

Návrh na uznesenie  č. 23/2021 

 Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, 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 : Zmenu sadzobníka – navýšenie poplatkov za prenájom KD. Záloha 300 € 

a poplatok 100 €. 

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. 23/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

Starosta poslancov informoval o tom, že v súčasnosti je na spoločenské akcie 

využívaná aj obecná budova s.č. 14, no v sadzobníku nie zahrnutá. Poslanci navrhli zmenu 

sadzobníka so zavedením  poplatku za prenájom obecnej budovy s.č. 14. Navrhli zavedenie 
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zálohy vo výške 100 € a poplatku za prenájom 50 €. Starosta požiadal o prečítanie návrhu na 

uznesenie k prezentovanému bodu.  

 

Návrh na uznesenie  č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, 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 : Zmenu sadzobníka – zavedenie poplatku za prenájom obecnej budovy s.č. 14. 

Záloha 100 € a poplatok 50 €  

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. 24/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

 
K bodu č. 8 – R ô z n e – Spádová škôlka pre predprimárne vzdelávanie detí  

 

Starosta informoval poslancov o zákonnej povinnosti zabezpečenia predprimárneho 

vzdelávania pre deti z našej obce. Nakoľko v našej obci nemáme predškolské zariadenie, 

poslancom informoval o alternatíve umiestnenia detí v okolitých obciach. Informoval 

poslancov, že po telefonickom kontaktovaní okolitých obcí iba Sliepkovce boli ochotné naše 

deti umiestniť do svojho predškolského zariadenia. Poslancov informoval, že okolité obce 

majú obecným zastupiteľstvom schválené VZN, ktorým si regulujú prijatie iba detí 

z príslušnej obce. Zároveň poznamenal, že Sliepkovce prijatím našich detí budú musieť 

rozšíriť svoj školský obvod, čo odsúhlasil aj starosta obce Sliepkovce, nakoľko obec 

Sliepkovce v tomto školskom rok nemá dostatok detí pre naplnenie tried. Starosta zároveň 

požiadal starostu obce Sliepkovce o zaslanie písomnej dohody o umiestnení detí do MŠ. Po 

informovaní poslancov starosta požiadal  o prečítanie návrhu na uznesenie   

 

Návrh na uznesenie  č. 25/2021 
 Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

Schvaľuje : Umiestnenie detí na predprimárne vzdelávanie v šk. r. 2021/2022 do MŠ 

Sliepkovce. 

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

          Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková 
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  proti : 0  

  zdržal sa : 0 

  neprítomní : 1        Tomáš Koreň   

 

 Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 25/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

Bod č.8 – Rôzne – Odkúpenie a predaj pozemku pre kanalizačnú šachtu 

 

Starosta informoval poslancov o potrebe odkúpenia a následne o odpredaji pozemku 

pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť na kanalizačnú šachtu o výmere  cca 9 m2. 

Uvedený pozemok predstavuje sumu okolo 40 eur. Vodárenský podnik má vypracovať 

dokumenty potrebné pre odkúpenie a následne odpredanie a prevod tohto pozemku na VVS 

Michalovce. Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie   

 

Návrh na uznesenie  č. 26/2021 
 Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 4, 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 : Odkúpenie a odpredaj pozemku pre kanalizačnú šachtu v obci Šamudovce 

Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Michalovce. 

 

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. 26/2021 bolo šiestimi poslancami schválené 

tak, ako bolo navrhnuté. 

 

 

Bod č.8 – Rôzne 

 

Poslanci sa dotazovali v akom stave je v súčasnosti výstavba chodníkov v obci. 

Starosta ich informoval, že prebehlo nové verejné obstarávanie, nakoľko v predošlom nebol 

zohľadnený sociálny aspekt a z toho dôvodu neprešlo. Informoval poslancov o zmene sumy 

z pôvodne vysúťaženej sumy 160 000 € na 156 000 € a zároveň podotkol, že ceny materiálov 

značne stúpli, čo môže predstavovať riziko zvýšeného dofinancovania tejto stavby z rozpočtu 

obce.  
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Podotkol, že nové VO prešlo prvou kontrolou a v súčasnosti je už na kontrole na verejné 

obstarávanie. Oboznámil poslancov, že stavba vodovodu SO 03- vodovod je toho času už po 

kolaudácií a ostáva už iba výstavba plynovodu. Nakoľko už zo strany starostu, ani zo strany 

poslancov neboli predložené žiadne iné témy na diskusiu, starosta  poďakoval prítomným za 

účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana Pavliková 

 

  Emil Ircha 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: Ján Andrejko  

           Helena Demková. 

 

 

  


