Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Šamudovce, konaného dňa
21.09.2021
__________________________________________________________________________
Starosta obce Šamudovce v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Šamudovciach, ktoré sa uskutočnilo v utorok 21.09.2021 o 16,30 hod.
v zasadačke OcÚ, Šamudovce 99.
Prítomní :

Starosta obce : Emil Ircha
Poslanci obecného zastupiteľstva : Maroš Lebeda, Anna Berešová,
Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková,

Neprítomní:

Ján Andrejko, Tomáš Koreň

Ďalší prítomní : Mgr. Ivana Pavliková, administratívna pracovníčka obce
Ing. Beáta Pavlova – kontrolórka obce

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 21.09.2021 o 16,30 hodine otvoril
a viedol starosta obce p. Emil Ircha, ktorý všetkých srdečne privítal. Neúčasť ospravedlnili
poslanci p. Ján Andrejko a p. Tomáš Koreň. Starosta skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní
piati poslanci OZ z celkového počtu sedem, t.j. nadpolovičná väčšina, takže OZ je spôsobilé
rokovať a je uznášania schopné.
K bodu č. 2 - Schválenie programu zasadnutia OZ
Starosta prítomných poslancov oboznámil s pripraveným programom zasadnutia OZ,
ktoré obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
PROGRAM:

1. Otvorenie
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2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej
komisie
5. Technická vybavenosť k rómskym obydliam - informácia
6. Čerpanie rezervného fondu na financovanie plynofikácie časti obce pri nečerpaní
prostriedkov na stavbu: ,,Technická vybavenosť k rómskym obydliam “
7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
8. Sponzorský príspevok pre zväz chovateľov Sliepkovce
9. Október – Úcta k starším
10. Rôzne
11. Záver
K prezentovanému programu zo strany poslancov nepadli žiadne pripomienky,
námietky ani doplňujúce návrhy, preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie
návrhu na uznesenie č. 27/2021 a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 27/2021
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 : 5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,
Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková

proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 2 poslanci – Ján Andrejko, Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 27/2021 bolo piatimi 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 14.07.2021. Konštatoval, že prevažná časť uznesení bola splnená.
Komplikovanejšie je plnenie uznesenia č.21/2021, ktoré sa týkalo uzatvorenia obecných
účelových komunikácií osadením rampy, prípadne iným vhodným zariadením. Poznamenal,
že ešte nie je urobená rampa, ktorá by mala tieto účelové komunikácie uzatvoriť, no v čo
najkratšej dobe bude toto uznesenie splnené. Požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.
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Návrh na uznesenie č. 28/2021
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 14.07.2021
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: Helena Demková, Ing. Miroslava Dzetkuličová, Anna Berešová.
Nakoľko neboli predložené iné návrhy, starosta dal v zmysle podaného návrhu o zložení
mandátovej a návrhovej komisii hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 29/2021
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: Helena Demková
Ing. Miroslava Dzetkuličová
Anna Berešová
Hlasovanie : za : 5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Helena Demková,
Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková,
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 2 poslanci – Ján Andrejko, Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 29/2021 bolo piatimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
Za zapisovateľku zápisnice určil p. Mgr. Ivanu Pavlíkovú, za overovateľov zápisnice
určil poslancov Líviu Ferkovú a Maroša Lebedu.
K bodu č. 5 – Technická vybavenosť k rómskym obydliam - informácia
V rámci tohto bodu starosta poslancov informoval o stave verejného obstarávania
projektu: ,,Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce“. Poslancov informoval,
že verejné obstarávanie bolo na kontrole na MPSVaR, následne bolo odoslané na MV SR
a od 25.08.2021 do dnešného dňa nebola ešte kontrola obstarávania stále ukončená. Lehota na
vyhodnotenie sa stále iba predlžuje a doposiaľ bola lehota predlžená štyrikrát. Starosta
poslancom oboznámil, že aj napriek tomu, že opakovane telefonicky kontaktoval jednotlivé
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ministerstvá, situácia sa nezmenila, dokonca bol upovedomený, že sa predpokladá
s dopĺňaním verejného obstarávania čo zase natiahne čas. Nikto z poslancov k prezentovaným
informáciám ohľadne verejného obstarávania nemal ďalšie doplňujúce otázky, prípadne
pripomienky, preto starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 30/2021
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Informácie o stave verejného obstarávania projektu: ,,Technická
vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce“.

K bodu č. 6 - Čerpanie rezervného fondu na financovanie plynofikácie časti obce pri
nečerpaní prostriedkov na stavbu: ,,Technická vybavenosť k rómskym obydliam
Šamudovce“.
Starosta nadviazal na prezentovaný bod č.5. Keďže verejné obstarávanie na projekt ,,
Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce“ ešte stále nie je vyhodnotené
a dofinancovanie chodníka v tomto roku nebude reálne, starosta preto poslancom navrhol, aby
sa ako alternatíva riešila plynofikácia v obci, ktorá je súčasťou projektu ,,Technická
vybavenosť“. Rozpočet na plynovod je vo výške 60 000 €, stavebné povolenie na
plynofikáciu je už vydané a pomaly sa blíži termín predĺženia platnosti, teda by bolo vhodné
riešiť to čo najskôr. Informoval poslancov, že oslovil firmu Plynroz a.s., Sobrance,
s požiadavkou na cenovú ponuku. Plynroz a.s., by mohol práce zrealizovať v čo najkratšom
možnom čase, vykonal by všetky jednotlivé úkony, vrátane položenia plynovej rúry v dĺžke
cca 620 metrov. Položenie rúry môže vykonávať iba firma, ktorá na to má oprávnenie a je
potom schopná vykonať aj tlakovú skúšku, po ktorej je možné vykonať zásyp. Starosta
uviedol, že bude kontaktovať ešte firmu so sídlom v Košiciach, ktorá má na tieto úkony
oprávnenie. Zároveň viedol, že z projektu na chodník by sa dalo presunúť cca 12 000 € na
financovanie plynovodu, preto požiadal poslancov o vyjadrenie. Poslankyňa Dzetkuličová
súhlasila z predloženým návrhom a zároveň uviedla, že postupne so zhoršujúcim sa počasím
by bolo vhodné riešiť výstavbu plynovodu čo najskôr. Poslanec Lebeda sa dotazoval na
rozpočet, ktorý je vyhradený pre plynovod. Starosta uviedol, že všetky stavby v rámci
projektu majú svoj vlastný rozpočet a na plynovod je rozpočtovaných okolo 60 000 €.
Poslanci sa dotazovali na približnú cenu jednotlivých materiálov a prác na čo im starosta
uviedol, že momentálne čaká na cenovú ponuku. Po oboznámení poslancov s aktuálnym
stavom požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.
Návrh na Uznesenie č.31/2021
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.
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Schvaľuje: Čerpanie rezervného fondu na financovanie plynofikácie časti obce pri nečerpaní
prostriedkov na stavbu : ,,Technická vybavenosť k rómskym obydliam Šamudovce“.
Hlasovanie : za : 5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,
Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková,
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 2 poslanci – Ján Andrejko, Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 31/2021 bolo piatimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č.3/2021
Starosta oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č.3/2021, ktoré sa týka
finančných presunov. Poukázal na to, že toto opatrenie sa týka bežných presunov financií, ale
aj presunov financií v rámci projektu ,,Technická vybavenosť k rómskym obydliam
Šamudovce“ a to z projektu chodníka na vybudovanie plynovodu. Starosta nechal rozpočtové
opatrenie k nahliadnutiu aj poslancom a požiadal ich o vyjadrenie. Nakoľko nikto z poslancov
nemal k predloženému opatreniu žiadne pripomienky starosta dal návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 32/2021
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 : Rozpočtové opatrenie č.3/2021 zo dňa 20.09.2021
Hlasovanie : za : 5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,
Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková,
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 2 poslanci – Ján Andrejko, Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 32/2021 bolo piatimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
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K bodu č. 8 – Sponzorský príspevok pre zväz chovateľov Sliepkovce
Starosta poslancov oboznámil so žiadosťou Zväzu chovateľov Sliepkovce, ktorí
požiadali obecný úrad o sponzorský príspevok, ktorý by bol využitý na financovanie
pripravovanej výstavy zväzu chovateľov, ktorá sa uskutoční od 01.10.2021 – 03.10.2021.
Poslankyňa Dzetkuličová sa dotazovala, kde sa výstava uskutoční, na čo jej starosta uviedol,
že sa uskutoční v Sliepkovciach, pričom je na vysokej úrovni. Poslancom poznamenal, že
chovatelia zo Sliepkoviec opakovane podporili aj našu obecnú akciu Stolný tenis a to cenami
pre víťaza turnaja. Poznamenal že na sponzorský príspevok máme rozpočtovaných 100 eur.
Požiadal poslancov o vyjadrenie a dal o návrhu hlasovať.
Návrh na uznesenie č. 33/2021
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 : Sponzorský príspevok pre zväz chovateľov Sliepkovce v sume 100., €
Hlasovanie : za : 5 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová,, Helena Demková,
Ing. Miroslava Dzetkuličová, Lívia Ferková,
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomní : 2 poslanci – Ján Andrejko, Tomáš Koreň
Starosta skonštatoval, že uznesenie č. 33/2021 bolo piatimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 9 – Október – Úcta k starším
Starosta informoval poslancov, že sa blíži každoročná akcia v rámci mesiaca október
a to Úcta k starším. Poznamenal, že vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu
predpokladá, že aj tohto roku sa akcia vo forme spoločného posedenia neuskutoční a prebehne
tak ako minulý rok, že sa seniorom kúpené balíčky poroznášajú do domácností. Uviedol, že
balíčky je potrebné objednať v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko v obchodoch často
nemajú toľko kusov jednotlivých položiek, ktoré potrebujeme. Požiadal poslancov o návrhy
čo by bolo podľa nich vhodné seniorom kúpiť. Poslankyňa Demková poznamenala, že
pozitívne ohlasy od seniorov boli na balíček s drogériou, ktorý dostali niekoľko rokov
dozadu. Poslanec Lebeda poznamenal, že pominulé roky sa drogéria kupovala z predajne DM.
Poslankyne Ferková a Berešová poznamenali, že drogéria je praktická vec, ktorú seniori
využijú. Poslanci súhlasili, aby sa kúpila drogéria, na ktorú boli pozitívne ohlasy a preto
starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie k prezentovanému bodu.
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Návrh na uznesenie č. 34/2021
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 akcii v rámci mesiaca Október – Úcta k starším

K bodu č. 10 – R ô z n e
Starosta v rámci diskusie upriamil pozornosť poslancov na výdavkovú časť rozpočtu.
Pripomenul poslancom program OZ konaného 14.04.2021, počas ktorého sa preberali zberové
spoločnosti, ktoré vyvážajú VKK. Poukázal na to, že v rámci financovania zberu odpadov sa
obec pravdepodobne nezmestí do rozpočtu. Rozpočtovaných bolo 7125 eur na rok pričom od
januára do konca augusta už obec minula 5721 €. Zostávajúcich 1373 € teda do konca roka
nebude postačovať. Poznamenal že do úvahy prichádza iba hľadať rezervy vo finančnom
rozpočte prípadne zmeniť zberovú spoločnosť. Poslankyňa Demková poznamenala, že
v kontajneri často končia aj veci ktoré sa dajú separovať, prevažne veci z plastu, preto navrhla
aby pracovníci aktivačných prác priebežne kontajner kontrolovali a veci, ktoré sa dajú
separovať odtiaľ vyberali. Poslankyne Ferková a Berešová sa dotazovali, kde by následne
tieto plasty skončili. Upozornili, že aj keby sa plasty vyseparovali, zberová spoločnosť berie
iba plastové fľaše a ostatný plast vo vreciach neakceptuje. Poslankyňa Demková teda
poznamenala, či by sa nemohlo v obecnom rozhlase vyhlásiť aby obyvatelia obce do
kontajnera hádzali iba komunálny odpad, bez plastov s čím starosta súhlasil.
Poslanci sa informovali akým systémom prebieha zber kuka nádob v susedných
Krásnovciach. Starosta ich informoval, že majú zavedený žetónový systém, teda kto si koľko
žetónov kúpi, toľko vývozov bude mať. Poznamenal, že môže informatívne zistiť situáciu
u firmy Fúra o ktorej sa s poslancami rozprával na OZ zo dňa 14.07.2021. Spomínaná
spoločnosť v našej obci realizuje zber jedlých olejov a tukov. Poslanci sa zhodli, že zbery
kuchynského odpadu a jedlých olejov, ktoré sa realizujú po dedinách sú často neefektívne,
nakoľko na dedine majú ľudia buď hospodárske alebo domáce zvieratá, ktoré zvyšky jedál
skonzumujú. Poslanec Lebeda sa ďalej dotazoval aké ďalšie firmy robia zbery, na čo mu
starosta uviedol, že aj firma Kosit. Ďalej sa dotazoval či by separovaný zber nemohol byť
realizovaný spoločnosťou Fúra a komunálny ďalej ponechať u spoločnosti TaZS. Starosta
poznamenal že Fúra má aj širší sortiment triedených vecí a zber prebieha po dňoch, pričom
každý deň sa zbiera niečo iné. Po vzájomnej diskusii dospeli k záveru, že zbery do konca roka
ostanú v takom režime v akom momentálne sú a následne v novom roku sa bude riešiť ako
ďalej.
Následne sa p. Demková dotazovala ako je to s občanmi, ktorí si nekosia záhrady.
Podotkla, že to nielen kazí vzhľad dediny, ale obťažuje to aj susedov. Poznamenala, že sa
jedná aj o pozemok vedľa nej, ktorý s manželom pravidelne čistia, ale vzhľadom aj na ich
vyšší vek už nedokážu pozemok pravidelne udržiavať a predstavuje to pre nich už záťaž. P.
Ferková navrhla nech sa majiteľom takýchto pozemkov pošlú upomienky, na čo starosta
uviedol, že to bude riešiť takýmto spôsobom. Starosta poznamenal, že možno by nebolo na
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škodu do budúcnosti pouvažovať nad kompostoviskom. Poznamenal, že v obci je dosť veľa
plôch, ktoré sa pravidelne udržiavajú kosením a vzniká problém s uložením pokosenej trávy.
Poznamenal, že tráva sa vyváža aj do areálu bývalého družstva na hnojisko.
Poslanec Lebeda sa dotazoval, ako je to so závorami, ktoré majú uzatvoriť účelové
komunikácie na čo starosta poznamenal, že je to v stave riešenia.
Poslankyňa Demková sa ďalej dotazovala na arborétum, pýtala sa na názor ďalších
poslancov. Vzájomne sa dohodli, že pokiaľ sa do výsadby arboréta pustia v prvom rade musí
byť vyriešené oplotenie obecného pozemku. P. Demková podotkla, že by tam chcela všetky
druhy listnatých stromov a tiež medonosné stromy, ktoré sú typické pre túto oblasť, vysadili
by sa v skupinkách po tri v primeranej vzdialenosti od plota ale aj jeden od druhého. Poslanci
navrhli, že by nebolo na škodu osloviť aj skúseného záhradníka, ktorý by vedel poradiť
s výberom stromov, ich výsadbou, ale aj neskorším orezom. Nakoľko nepadla žiadna konečná
odpoveď, poslanci prisľúbili, že nad daným návrhom pouvažujú.
Poslankyňa Dzetkuličová sa dotazovala ako je to s výrobou regálov do pripravovanej
obecnej knižnice. Starosta poznamenal, že už je dohodnutý výrobca, ktorý na ich výrobe
pracuje.
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: Lívia Ferková
Maroš Lebeda
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