
ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

v ŠAMUDOVCIACH, konaného dňa  16. 11. 2022

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1.etapa ,,Slávnostná časť“ – Program spoločného zasadnutia zastupiteľstiev

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ
2. Oboznámenie výsledkov volieb na predsedu a poslancov do VÚC Košického 

samosprávneho kraja za obec Šamudovce
3. Oboznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu 

poslancov obecného zastupiteľstva
4. Slávnostné zloženie sľubu starostu obce, a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadnutia, odovzdanie osvedčení o voľbe
5. Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

a odovzdanie osvedčení o voľbe
6. Príhovor starostu obce

2. etapa  ,,Pracovná časť“ – Program novozvoleného zastupiteľstva

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Oboznámenie poslancov s poverením na výkon funkcie zástupcu starostu
5. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom 
zriadení keď zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu

6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a voľba ich predsedov a členov – 
 komisia pre verejný poriadok, 
 inventarizačná komisia, 
 komisia na ochranu verejného záujmu

7. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
8. Schválenie plánu  rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2023
9. Diskusia
10. Záver

,,Slávnostná časť“ – program spoločného zasadnutia zastupiteľstiev

Bod č. 1 -   Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OZ

 Zasadnutie  ustanovujúceho obecného zastupiteľstva  otvoril  a viedol  starosta  obce   p.
Emil Ircha. Hneď v úvode všetkých srdečne privítal. Následne zaznela hymna SR. 

Bod č.  2 – Oboznámenie výsledkov volieb na predsedu a     poslancov do VÚC Košického  
samosprávneho kraja za obec Šamudovce

Po privítaní starosta poslancov informoval že po prvýkrát sa v obci konali spojené voľby
do VÚC a Komunálne voľby v jeden deň. Starosta požiadal predsedu Miestnej volebnej komisie



p.  Ing  Juraja  Lebedu,  aby  oboznámil  prítomných  s výsledkami  volieb  v obci  na  predsedu
a poslancov  do VÚC Košického  samosprávneho  kraja,  ktoré  sa  konali  29.10.2022.  Predseda
poďakoval  za slovo a stručne oboznámil  poslancov s výsledkami  volieb.  Uvedené informácie
poslanci zobrali na vedomie.

Návrh na uznesenie  č.47/2022
Obecné  zastupiteľstvo  Obce  Šamudovce  podľa  §  41  ods.  1  a  §  41  ods.  4  zákona  č.

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p.

Berie na vedomie: informácie o výsledkoch volieb na predsedu a poslancov do VÚC Košického
samosprávneho kraja za obec Šamudovce.

Bod č.  3 – Oboznámenie výsledkov volieb v     obci  na funkciu starostu obce a     na funkciu  
poslancov obecného zastupiteľstva

Starosta  opätovne  požiadal  predsedu  Miestnej  volebnej  komisie  p.  Ing.  Juraja  Lebedu
o oboznámenie s výsledkami Komunálnych volieb  v obci na post starostu a na post poslancov do
obecného  zastupiteľstva.  Predseda  uviedol  že  voľby  prebiehali  v súlade  so  zákonom.
Skonštatoval  že  za  starostu obce  Šamudovce  bol  zvolený pán Emil  Ircha  s počtom platných
hlasov 188 ďalší  kandidát  na  funkciu  starostu  obce  p.  Vladimír  Paulov   získal  63  platných
hlasov.  Následne  predseda  MVK  prítomných  oboznámil,  že  za  poslancov  do  obecného
zastupiteľstva boli zvolení kandidáti:

1. Maroš LEBEDA - počet platných hlasov   211
2. Anna BEREŠOVÁ - počet platných hlasov   142
3. Lívia FERKOVÁ - počet platných hlasov   127
4. Helena DEMKOVÁ - počet platných hlasov 113
5. Tomáš KOREŇ - počet platných hlasov    99
6. Roman DZIAK - počet platných hlasov      93
7. Ján ANDREJKO - počet platných hlasov      84

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do OZ:
1. Jana Dziaková - počet platných hlasov 75
2. Vladimír Paulov -  počet platných hlasov 75
3. Andrej Sopinka- počet platných hlasov 71
4. Miroslava Dzetkuličová, Ing. - počet platných hlasov 70
5. Marián Balog - počet platných hlasov 67

Starosta p. Ing. Lebedovi poďakoval za oboznámenie s výsledkami volieb a požiadal o prečítanie
návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č.48/2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Berie  na vedomie:  Informácie  o výsledkoch volieb  na funkciu  starostu obce a na  poslancov
obecného zastupiteľstva.



Bod  č.  4  –  Slávnostné  zloženie  sľubu  starostu  obce,  prevzatie  vedenia  ustanovujúceho
zasadnutia a odovzdanie osvedčení o voľbe

Pán  Emil  Ircha   pristúpil  k zloženiu  sľubu  starostu,  ktorý  prečítal  a potvrdil   ho
vlastnoručným podpisom. Následne si od predsedu Miestnej volebnej komisie p. Ing. Lebedu
prevzal  osvedčenie o voľbe.

Návrh na uznesenie  č.49/2022
Obecné zastupiteľstvo  Obce Šamudovce v súlade  s  §  13 ods.  2  zák.  č.  369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z.n.p

Konštatuje že: Novozvolený starosta obce Emil Ircha zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.

Bod č.  5  –  Slávnostné zloženie  sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
a     odovzdanie osvedčení o     voľbe  

Starosta obce p. Emil  Ircha vyzval poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva,
aby  zložili  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca  OZ.  Požiadal  p.  Romana  Dziaka,  aby  sľub
poslanca  OZ  prečítal  nahlas  za  všetkých  poslancov  a tí  ho  na  znak  súhlasu  vlastnoručne
podpísali. Následne im bolo slávnostne odovzdané osvedčenie o voľbe.

Návrh na uznesenie  č.50/2022
Obecné zastupiteľstvo  Obce Šamudovce v súlade  s  §  11 ods.  1  zák.  č.  369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z.n.p.

Konštatuje, že : Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Šamudovciach  : 
Ján Andrejko
Anna Berešová
Helena Demková
Roman Dziak
Lívia Ferková
Tomáš Koreň
Maroš lebeda 
zložili zákonom prepísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Bod č. 6 – Príhovor starostu obce

Pán Emil Ircha, starosta obce predniesol príhovor v ktorom stručne zhodnotil štvorročnú
prácu  predošlého  OZ.  Zablahoželal  novozvoleným  poslancom  OZ  a zároveň  poďakoval  za
prejavenú  dôveru  v komunálnych  voľbách.  Stručne  oboznámil  novozvolených  poslancov  so
svojimi plánmi v nasledujúcom volebnom období. Požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 51/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Šamudovce v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie: Vystúpenie novozvoleného starostu obce p. Emila Irchu.



,,Pracovná časť“ – Program novozvoleného zastupiteľstva

Bod č. 1– Určenie zapisovateľa a     overovateľov zápisnice  

Starosta obce  za zapisovateľku zápisnice určil  p. Ivanu Pavlikovú. Za overovateľov 
zápisnice starosta určil poslancov p. Jána Andrejka a p. Helenu Demkovú.

Návrh na uznesenie  č. 52/2022

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 : Určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Ivana Pavliková

Berie na vedomie : Určenie overovateľov  zápisnice:     Ján Andrejko
              Helena Demková

Bod č. 2-  Voľba mandátovej a návrhovej komisie

Starosta obce navrhol aby mandátová  a návrhová komisia pracovala v zložení:
Tomáš Koreň, Maroš Lebeda, Roman Dziak. Nakoľko zo strany poslancov nepadli žiadne iné
návrhy,  starosta  dal  o zložení  návrhovej  a mandátovej  komisii  hlasovať  v zmysle  podaného
návrhu a požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 53/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce  Šamudovce v  súlade s § 15 ods. 1 a § 15 ods. 2 zákona

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Volí: Zloženie návrhovej a mandátovej komisie, ktorá pracuje v zložení:  Tomáš Koreň
       Maroš Lebeda
       Roman Dziak

Hlasovanie : 
Za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš 

      Koreň, Roman Dziak. Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 0 poslancov
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 53/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.
 
Bod  č.  3  –    Schválenie  ďalšieho  programu  ustanovujúceho  zasadnutia  obecného  
zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil poslancov s ďalším programom pracovnej časti. Navrhol aby sa 
v rokovaní zastupiteľstva pokračovala podľa priloženého programu. Nakoľko nikto z poslancov 



nemal námietky starosta dal o predloženom návrhu hlasovať a zároveň požiadal o prečítanie 
návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie  č. 54/2022
Obecné   zastupiteľstvo  obce   Šamudovce  v   súlade  s  §  11 ods.  4  písm.  a)  zákona

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje :  Program ustanovujúceho zasadnutia OZ.

Hlasovanie : 
Za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš 

      Koreň, Roman Dziak. Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 0 poslancov
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 54/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 
ako bolo navrhnuté.

B  od č. 4 –   Oboznámenie poslancov s     poverením na výkon funkcie zástupcu starostu obce  

Starosta obce p. Emil Ircha poslancov OZ informoval že za svoju zástupkyňu si určil p.
Líviu  Ferkovú.  Podotkol  že  danú  funkciu  vykonávala  už  aj  v predošlom volebnom  období.
Poslankyni p. Lívii  Ferkovej následne odovzdal poverenie pre poslanca OZ na  zastupovanie
starostu obce vo volebnom období 2022- 2026. Následne starosta požiadal návrhovú komisiu o
prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 55/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce  Šamudovce v  súlade s § 13b ods. 1 a § 13b ods. 3 zákona

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Berie  na  vedomie:  Informáciu  starostu  obce  že  poverená  zastupovaním starostu  obce  bude
poslankyňa p. Lívia Ferková

Bod  č.  5  –  Poverenie  poslanca  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať  a     viesť  
zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v     prípadoch  určených  v     zákone  o     obecnom zriadení  
keď zasadnutie nezvolá starosta a     ani zástupca starostu  

Starosta  oboznámil  poslancov  že  je  potrebné  poveriť  jedného  poslanca  obecného
zastupiteľstva ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ. Vyzval poslancov aby dali
návrhy kto bude oprávnený zvolávať a viest  zasadnutia   v prípade uvedenom v § 12 Zákona
o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. Poznamenal že v predchádzajúcom volebnom období túto
funkciu zastával poslanec p. Maroš Lebeda. Poslanci mu navrhli, aby túto funkciu zastával aj
naďalej.  Starosta  požiadal  o prečítanie  návrhu  na  uznesenie  a dal  o predloženom  návrhu
hlasovať.



Návrh na uznesenie  č. 56/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce  Šamudovce v  súlade s §12 ods. 2 prvá veta,ods.3 tretia veta,

ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p.

Poveruje:  poslanca p. Maroša Lebedu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
(v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR)v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Hlasovanie : 
Za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš 

      Koreň, Roman Dziak. Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 0 poslancov
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 56/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 
ako bolo navrhnuté.

Bod č.6 - Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce a     voľba ich predsedov a     členov  

Starosta  obce  p.  Emil  Ircha  navrhol  poslancom  zriadenie  Komisie  pre  verejný  poriadok.
Náplňou práce tejto komisie by bolo: 

 Sledovanie stavu verejného poriadku v obci navrhovanie opatrení na jeho zlepšenie
 prerokúva žiadosti na povolenie činností, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok
 riešenie problémov obyvateľov obce v súvislosti 

o so sústavným rušením nočného kľudu
o riešenie problémov pri zakladaní nelegálnych skládok
o riešenie problémov pri poškodzovaní obecného majetku ako aj majetku občanov 

obce
o záškoláctvo – plnenie povinnej školskej dochádzky

Za predsedu komisie navrhol starosta poslankyňu p. Annu Berešovú, za členov komisie z radov
obyvateľov obce starosta navrhol p. Ing. Jána Hreňa a p. Maroša Muňa. Poslanci nemali žiadne
iné  návrhy  ani  dotazy,  preto  požiadal  starosta  o prečítanie  návrhu  na  uznesenie  a dal
o predloženom návrhu hlasovať.

Návrh na uznesenie  č. 57/2022

Obecné  zastupiteľstvo obce  Šamudovce v  súlade s §10 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n. p.

Určuje: náplň práce komisie a to:
 Sledovanie stavu verejného poriadku v obci navrhovanie opatrení na jeho zlepšenie
 prerokúva žiadosti na povolenie činností, ktoré môžu mať vplyv na verejný poriadok
 riešenie problémov obyvateľov obce v súvislosti 

o so sústavným rušením nočného kľudu
o riešenie problémov pri zakladaní nelegálnych skládok
o riešenie problémov pri poškodzovaní obecného majetku ako aj majetku občanov 

obce



o záškoláctvo – plnenie povinnej školskej dochádzky

Volí:    Predsedu komisie :     Anna Berešová
 Členov komisie : z radov obyvateľov obce : Ing. Ján Hreňo

     Maroš Muňo
Hlasovanie : 
Za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš 

      Koreň, Roman Dziak. Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 0 poslancov
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 57/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 
ako bolo navrhnuté.

Následne starosta navrhol poslancom zriadenie Inventarizačnej komisie. 
Náplňou práce tejto komisie  bude: Inventarizácia majetku obce.
Za  predsedu  komisie  starosta  navrhol  p.  Líviu  Ferkovú  a za  členov  komisie  z radov
zamestnancov obce navrhol p. Emila Irchu, p. Janu Lebedovú a p. Ivanu Pavlikovú. Požiadal
o prečítanie návrhu na uznesenie a za predložený návrh dal hlasovať. 

Návrh na uznesenie  č. 57/2022

Obecné  zastupiteľstvo obce  Šamudovce v  súlade s §10 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n. p.

Určuje: náplň práce komisie a to:
 Inventarizácia majetku obce.

Volí:    Predsedu komisie :     Lívia Ferková
 Členov komisie : z radov zamestnancov obce :  Emil Ircha

     Jana Lebedová
Ivana Pavliková

Hlasovanie : 
Za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš 

      Koreň, Roman Dziak. Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 0 poslancov
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 57/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 
ako bolo navrhnuté.

Ďalej starosta navrhol zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu. Náplňou práce tejto 
komisie bude:

 prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov OZ,



 podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 Zákona č. 357/2004  v prípade pochybnosti o ich úplnosti 
a pravdivosti požaduje od dotknutých funkcionárov vysvetlenia,

 podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona  č. 
563/2009 Z.z. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,

 sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl.7 ods. 1
v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7, ods. 7 až 9,

 predkladá OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či

obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia
predkladať OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

 udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie
zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,

 kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 
zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá 
príslušné návrhy OZ.

Za predsedu komisie starosta navrhol p. Maroša Lebedu a za členov komisie z radov poslancov
OZ navrhol p. Tomáša Koreňa a p. Romana Dziaka. Požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie
a za predložený návrh dal hlasovať

Návrh na uznesenie  č. 57/2022

Obecné  zastupiteľstvo obce  Šamudovce v  súlade s §10 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z.n. p.

Určuje: náplň práce komisie a to:

 prijíma písomné oznámenia starostu obce a poslancov OZ,
 podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 Zákona č. 357/2004  v prípade pochybnosti o ich úplnosti 

a pravdivosti požaduje od dotknutých funkcionárov vysvetlenia,
 podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa zákona  č. 

563/2009 Z.z. na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 sprístupňuje (poskytuje) informácie o prijatých písomných oznámeniach podľa čl.7 ods. 1

v rozsahu a spôsobom ustanovenom zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
rešpektujúc limity ustanovené ústavným zákonom podľa čl. 7, ods. 7 až 9,

 predkladá OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 preskúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma, či

obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom v čl. 9 ods. 2 a v prípade ich splnenia
predkladať OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,

 udeľuje výnimky podľa čl. 8 ods. 4 starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie
zo zákazov uvedených v čl. 8 ods. 1 ústavného zákona,

 kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom 



zriadení funkcionármi obce (vrátane hlavného kontrolóra) a v prípade potreby predkladá 
príslušné návrhy OZ.

Volí:    Predsedu komisie :     Maroš Lebeda
 Členov komisie :   z radov poslancov  obce :       Tomáš Koreň

     Roman Dziak

Hlasovanie : 
Za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš   

        Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa : 0 poslancov
Neprítomní  : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 57/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak, 
ako bolo navrhnuté.

Bod č. 7 – Určenie platu novozvolenému starostovi obce

Starosta obce požiadal pracovníčku ekonomického úseku, aby poslancom vysvetlila na
základe čoho sa vypočítava plat starostu obce. Pani Lebedová poslancov oboznámila so znením
zákona  NR SR č.253/1994 Z. z.  o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov  miest.  Vysvetlila,  že  funkcia  starostu  je  verejná  funkcia  a nevykonáva  sa
v pracovnom  pomere.  Starostovi  patrí  plat,  ktorý  je  súčinom  priemernej  mesačnej  mzdy
zamestnanca  v národnom hospodárstve  na  základe  ŠÚ SR za  predchádzajúci  kalendárny  rok
a násobku   koeficienta  podľa  počtu  obyvateľov  obce,  pre  našu  obec  platí  koeficient  1,83.
Zároveň uviedla, že percentuálne navýšenie platu sa môže vykonať jedenkrát ročne od 0%-60 %.
Poslancom uviedla, že má pripravenú tabuľku o akú sumu sa jedná pri jednotlivých navýšeniach
platu. Starosta vyzval poslancov aby sa vyjadrili. Poslanec Koreň navrhol, aby ostalo navýšenie
platu také ako v predošlom období t.j. 40 % a časom sa uvidí ako sa bude situácia vyvíjať. S jeho
návrhom súhlasil aj poslanec Lebeda, ktorý uviedol že ešte sú len na začiatku volebného obdobia.
Starosta  poznamenal,  že  je  ťažko  predvídať  finančnú  situáciu,  nakoľko  sa  nevie  aké  budú
podielové  dane,  ktoré  predstavujú  najdôležitejšiu  časť  príjmov  do  obecného  rozpočtu.
Poslankyňa Ferková navrhla navýšenie o 45 % . Nakoľko nepadol žiaden iný návrh dal starosta
o predloženom návrhu hlasovať. 

Návrh na uznesenie  č. 58/2022

Obecné   zastupiteľstvo  obce   Šamudovce  v   súlade  so  zákonom  č.  253/1994  Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.

Určuje:  plat  starostu  a to  ako  súčin  priemernej  mesačnej  mzdy  zamestnanca  v národnom
hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov  ŠÚ  SR  za  predchádzajúci  kalendárny  rok  2021
a násobku podľa počtu obyvateľov obce t.j. 1,82 s účinnosťou od 17.11.2022

Návrh na uznesenie  č. 58/2022



Obecné   zastupiteľstvo  obce   Šamudovce  v   súlade  so  zákonom  č.  253/1994  Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.

Schvaľuje :  zvýšenie  platu  starostu  obce  v súlade  s  §  4  odsek  2  zákona  č.  253/1994  Z.z.
o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obce a primátorov miest v z.n.p.  o 40%
mesačne s účinnosťou od 17.11.2022

Hlasovanie : 
Za: 4 poslanci   – Maroš Lebeda, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 3 poslanci - Anna Berešová Lívia Ferková, Helena Demková
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 58/2022 bolo štyrmi poslancami schválené tak, ako 
bolo navrhnuté.
Nakoľko navýšenie platu o 40 % bolo schválené 4 poslancami hlasovanie o navýšení 45 % už 
bolo bezpredmetné. 

Bod: č. 8 -  Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2023

Starosta  poslancov  informoval,  že  obecné  zastupiteľstvo  musí  zasadať  v pravidelnej
periodicite každé tri mesiace t.j. štyri krát do roka. Požiadal poslancov vyjadrenie či má niekto
nejakú prekážku ktorá by mu bránila pri výkone jeho poslaneckej funkcie. Nikto z prítomných
nemal žiadne dotazy preto starosta navrhol aby zastupiteľstvo  fungovalo tak v periodicite raz za
3 mesiace, vzhľadom na pracovné vyťaženie jednotlivých poslancov. Starosta zároveň poslancov
informoval že najbližšie zastupiteľstvo je plánované na dňa 14.12.2022. Nikto z poslancov nemal
námietky.  Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať a zároveň požiadal o prečítanie návrhu na
uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 59/2022

Obecné  zastupiteľstvo obce  Šamudovce v  súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení  v z.n.p.

Schvaľuje : Plán rokovaní obecného zastupiteľstva v pravidelnej periodicite každé tri mesiace

Hlasovanie : 
Za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš 

      Koreň, Roman Dziak. Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 0 poslancov
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 59/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.



Bod č. 9 – Diskusia – Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva

Starosta poznamenal, že aj napriek neľahkej finančnej situácii by rád prebral vyplatenie
koncoročnej odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva. Požiadal poslancov o ich vyjadrenie
prípadne dotazy. Nakoľko nikto k danej téme nemal žiadne pripomienky,  navrhol vyplatenie
odmeny vo výške 300 eur za ich činnosť. Zároveň požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie
a dal o predloženom návrhu hlasovať.

Návrh na uznesenie  č. 60/2022

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 z.n.p

Schvaľuje : odmenu poslancom OZ vo výške 300 €

Hlasovanie : 
Za: 6 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš 

      Koreň,  Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 1 poslanec – Roman Dziak
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 60/2022 bolo šiestimi poslancami schválené tak, ako
bolo navrhnuté.

Bod. č. 9 – Diskusia – Preplatenie dovolenky z     dôvodu nevyčerpania a     skončenia volebného   
obdobia v     počte 180,5 hodín  

Starosta  poslancov  oboznámil  že  ku  dňu  konania  obecného  zastupiteľstva  má  ešte
nedočerpanú dovolenku . Poslancom uviedol že má dve možnosti: buď si dovolenku prenesie,
alebo sa mu dovolenka preplatí. Poukázal aj na možnosť, že časť dovolenky sa preplatí a časť si
prenesie.  Poslanci  Dziak  a Koreň zhodne skonštatovali,  že  nástupom do funkcie  starostu mu
vznikne nárok na novú dovolenku tým pádom súhlasia s preplatením. Poslankyňa Ferková tiež
súhlasila  s preplatením.  Keďže  ďalší  poslanci  nemali  žiadne  pripomienky  požiadal  starosta
o prečítanie návrhu na uznesenie a dal o návrhu hlasovať.

Návrh na uznesenie  č. 61/2022

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 z.n.p

Schvaľuje :  Preplatenie  dovolenky  z dôvodu  nevyčerpania  a skončenia  volebného  obdobia
v počte 180,5 hodín



Hlasovanie : 
Za: 7 poslancov – Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš 

      Koreň, Roman Dziak. Ján Andrejko
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: : 0 poslancov
Neprítomní : : 0 poslancov

Starosta obce skonštatoval, že Uznesenie č. 61/2022 bolo siedmimi poslancami schválené tak,
ako bolo navrhnuté.

Bod. č. 9 – Diskusia

Poslanci sa dotazovali starostu aké má plány v novom volebnom období, poznamenal, že 
pracovná činnosť sa bude vyvíjať vzhľadom na finančnú situáciu obce. 

Poslankyňa  Berešová  sa  dotazovala,  či  obec  plánuje  organizovať  akciu  ,,Mikuláš“.
Doniesla na ukážku aj mikulášsky balíček, ktorý jej nechala zásobovacia spoločnosť  tým že by
ich  vedela  zabezpečiť  aj  vo  vyšších  počtoch  a v rôznych  cenových  reláciách.  Starosta
poznamenal že akcia sa bude realizovať, no momentálne nevie povedať bližšie podrobnosti.

Starosta  poslancov  informoval,  že  vzhľadom  na  neustále  sa  zvyšujúce  ceny  energií,
tovarov a služieb, bude musieť aj OZ pouvažovať nad zvýšením poplatkov v obci. Uviedol, že by
túto tému dal do jedného z bodov najbližšieho obecného zastupiteľstva. 

Na záver starosta obce Emil Ircha  poďakoval všetkým prítomným za súčasť a rokovanie 
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Ivana Pavliková                                         .....................................

Overovatelia zápisnice:    Ján Andrejko .....................................

  Helena Demková .....................................

Starosta obce : Emil Ircha                                        .......................................


