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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šamudovce, konaného dňa

14.12.2022
__________________________________________________________________________

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 stredu 14.12.2022 o 16,30 hod.
v zasadačke OcÚ, Šamudovce 99.
Prítomní :           Starosta obce : Emil Ircha

  Poslanci obecného zastupiteľstva : Maroš Lebeda, Anna Berešová,
  Lívia Ferková, Helena Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján
  Andrejko
 

Neprítomní:  0
  

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

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

K bodu č. 1 - Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 14.12.2022 o 16,30 hodine otvoril
a viedol starosta obce p. Emil Ircha ktorý všetkých srdečne privítal. Starosta skonštatoval, že
na zasadnutí sú prítomní všetci siedmi poslanci OZ, t.j. 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.
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PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie
6. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce
7.  Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 07.12.2022
8. Rozpočet obce Šamudovce na kalendárny rok 2023
9. Zásady odmeňovania poslancov 10. Návrh VZN č.1/2023 o miestnej dani

z nehnuteľnosti
10. Návrh VZN č. 2/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Návrh VZN č. 3/2023 o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na území obce

Šamudovce
12. Návrh VZN č. 4/2023 Určenie výšky finančných príspevkov od zákonných zástupcov

detí/žiakov za pobyt v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šamudovce

13. Delegovanie člena do Rady školy – Základná škola, Materská škola
14. Zriadenie kultúrnej komisie pre organizovanie obecných akcií
15. Organizačno- technické zabezpečenie akcie ,, Vianočná akadémia“
16. Organizačno – technické zabezpečenie akcie ,, Novoročný prípitok“
17. Organizačno – technické zabezpečenie akcie ,, Stolnotenisový turnaj“
18. Oboznámenie poslancov s právnym stanoviskom JUDr. Sotolářa ohľadom predaja

obecného majetku ( páni Pavlová, pán Ferko )
19. Informácie od firmy KOSIT a.s. Košice ohľadom separovaného zberu od 1.1.2023
20. Poskytovanie osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva na účely MAS

DUŠA
21. Rôzne

K prezentovanému programu zo strany poslancov nepadli  žiadne pripomienky, námietky ani
doplňujúce návrhy, preto starosta požiadal návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na
uznesenie č. 62/2022 a dal o návrhu hlasovať.

Návrh na uznesenie č. 62/2022
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 :  7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
      Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko
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                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 62/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

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

Starosta poslancov informoval, že všetky body z predchádzajúceho zastupiteľstva boli
splnené a preto požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 63/2022
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: Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.11.2022.

K bodu č. 4 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta poslancov informoval, že za zapisovateľku zápisnice bola určená pani Ivana
Pavliková. Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Andrejka a p. Helenu Demkovú. Požiadal
o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie č. 64/2022
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 :                Mgr. Ivana Pavliková

        overovateľov zápisnice : Ján Andrejko
Helena Demková

        
  
K bodu č. 5 – Návrh členov návrhovej a mandátovej komisie

 Starosta obce prítomným poslancom navrhol, aby návrhová a mandátová komisia
pracovala v zložení: p. Anna Berešová, p. Lívia Ferková a p. Roman Dziak. Nakoľko neboli
predložené iné návrhy, starosta dal v zmysle podaného návrhu o zložení mandátovej a
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návrhovej komisii hlasovať. Návrh na uznesenie č. 65/2022 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

Hlasovanie : za :  7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
      Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko

                                                     
                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 65/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 6  - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce

Starosta obce informoval poslancov o rokovacom poriadku obce Šamudovce. Poslancom
uviedol, že všetky materiály, ktoré sa na dnešnom zastupiteľstve preberajú im boli doručené
na preštudovanie do ich súkromných emailových schránok. Nakoľko boli poslanci
s poriadkom oboznámení, starosta sa dotazoval na ich prípadné pripomienky. Nakoľko
poslanci nemali žiadne dotazy dal starosta o pripravovanom rokovacom poriadku hlasovať
tak, ako bol navrhnutý a požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na Uznesenie č. 66/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p. .

Schvaľuje : Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Šamudovce

Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko

                                                     
                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0
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Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 66/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.
 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č.4/2022zo dňa 07.12.2022

Starosta poslancov informoval o pripravenom rozpočtovom opatrení č.4/2022 zo dňa
07.12.2022, poznamenal že v rámci opatrenia v prípade potreby môže dôjsť k presunu financií
v rámci jednotlivých položiek. Starosta dal priestor poslancom na vyjadrenie  k predloženému
opatreniu. Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne výhrady dal starosta o pripravovanom
opatrení hlasovať a zároveň požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 67/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce 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 : Rozpočtové opatrenie č.4/2022 zo dňa 07.12.2022

Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko

                                                     
                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 67/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.
 

K bodu č. 8 – Rozpočet obce Šamudovce na kalendárny rok 2023

Starosta obce poslancov oboznámil s pripravovaným rozpočtom obce na kalendárny
rok 2023. Poznamenal, že rozpočet je hlavný finančný nástroj od ktorého sa odvíja dianie
a fungovanie obce, ďalej uviedol že pripravený rozpočet zahŕňa položky, ktoré sú
najdôležitejšie pre fungovanie obce. Podotkol, že napríklad aj fungovanie materskej školy je
zatiaľ výlučne v réžii obce a peniaze na škôlku môžeme očakávať až v novom roku. Starosta
sa dotazoval, kde by v rámci rozpočtu videli poslanci možné presuny financií. Poslankyňa
Demková podotkla, že ona chcela v roku 2023 zrealizovať novú aktivitu – stretnutie nových
rodín, ktoré sa  do našej obce prisťahovali. Pýtala sa či by vlastne obec vedela na túto akciu
vyčleniť nejaké financie. Starosta jej podotkol, že je ťažko sa vyjadriť, prognózy na ďalší rok
zatiaľ nie sú veľmi dobré. Následne dostala slovo hlavná kontrolórka obce p. Ing. Beátka
Pavlová, ktorá prečítala stanovisko k pripravenému rozpočtu a navrhla aby ho zastupiteľstvo
prijalo bez výhrad. Nakoľko nepadli ďalšie dotazy, požiadal starosta o prečítanie návrhu na
uznesenie a zároveň dal hlasovať.
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Návrh na uznesenie  č. 68/2022

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 : Rozpočet obce Šamudovce na kalendárny rok 2023

Berie na vedomie: Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Beáty Pavlovej k pripravovanému
         rozpočtu obce Šamudovce na kalendárny rok 2023 bez výhrad

Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko

                                                     
                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

 

Starosta skonštatoval, že uznesenie č.68/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 9 – Zásady odmeňovania poslancov  OZ

Starosta obce uviedol, že je potrebné prejednať zásady ako budú poslanci odmeňovaný za
plnenie si svojich povinností. Uviedol že v návrhu zásad je uvedená suma 30 € za aktívnu
účasť na akciách, 30 € za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce a zároveň je
v zásadách zahrnutá aj odmena, ktorá sa vypláca 1 krát ročne a to za výkon osobitých úloh.
Požiadal poslancov o vyjadrenie sa k danému návrhu. Starosta uviedol, že navrhuje aby ostala
suma 30 € a pokiaľ bude obec finančne na tom dobre vyplatila by sa im vyššia odmena za
osobitý výkon úloh. Poslankyne Ferková súhlasila s vyplateným sumy v koncoročnej odmene.
Poslanec Koreň uviedol, že suma za účasť by sa mohla navýšiť na 50 € nakoľko sa
momentálne všetky poplatky zvyšujú. Ekonómka obce mu uviedla, že momentálne obec nie je
tiež finančne na najlepšej pozícií a nakoľko sa už zrealizovalo ustanovujúce zastupiteľstvo
a tiež aj obecné akcie nevie či bude mať obec ešte v tomto roku na vyplatenie odmien.
Poslanec Koreň uviedol, že keď je situácia tak náročná nech ostane suma vo výške 30 €
a pokiaľ sa bude dať vyplatí sa zvýšená koncoročná odmena. Keďže napadli ďalšie dotazy ani
návrhy požiadal starosta o prečítanie návrhu a dal hlasovať.

Návrh na uznesenie  č. 69/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p.

Schvaľuje : Zásady odmeňovania poslancov OZ
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Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko

                                                     
                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 69/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 10 –  Schválenie návrhu VZN č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Starosta poslancom predniesol návrh VZN č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti,
ktorý poslanci dostali aj k preštudovaniu. Uviedol, že je potrebné vyriešiť či sa bude
navyšovať sadzba dane za ornú pôdy v katastrálnom území obce. Ďalej uviedol, že posledné
navýšenie bolo vo výške 60% čo predstavovalo 25 € za 1 ha pôdy. Starosta poznamenal, že
zisťoval poplatky za 1 ha ornej pôdy v okolitých obciach kde sa pohybuje v rozmedzí od cca
25 – 30 €. Zároveň dodal, že najväčšie výmery ornej pôdy u nás využívajú cudzí
poľnohospodári. Poslanec Koreň sa dotazoval, prečo je suma za ornú pôdu v obci Krásnovce
iná ako u nás, na čo mu starosta uviedol, že je ohodnotená na základe inej bonity pôdy.
Starosta ďalej uviedol, že roľníci v našej obci dlhé roky platili iba za trvalé trávnaté porasty
a pritom boli využívané ako orná pôdy. Starosta preto požiadal o návrhy o koľko sa navýši
suma za užívanie ornej pôdy. Poslankyňa Ferková navrhla navýšenie 70 %. S čím súhlasili aj
ďalší poslanci. Starosta preto požiadal o prečítanie návrhu a dal o ňom hlasovať

Návrh na uznesenie  č. 70/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. e) zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z..p.

Schvaľuje : VZN č1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko

                                                     
                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0
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Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 70/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 11 – Schválenie návrhu VZN č.2/2023 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Starosta predniesol návrh VZN č.2/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktorý poslanci dostali k preštudovaniu. Starosta poznamenal, že v návrhu je poplatok
navýšený z pôvodných 9,50 € na 10 € a požiadalo o vyjadrenie poslancov.  Poslanec Koreň
poznamenal, že sa zmenil odberateľ, tak by ho zaujímalo koľko sa vyzberalo na poplatkoch za
odpad a koľko obec dopláca za neplatičov. Starosta poznamenal, že rozpočet bol 8 000 € za
rok na vývozoch a doteraz sme minuli 7282 €, ešte bude posledný zber, takže rozpočet sa
určite neprekročí. Ďalej starosta poznamenal, že od nového roka asi bude potrebné zvýšenie
poplatkov za komunálny odpad, nakoľko predpokladá, že budú navýšené aj poplatky
spoločnosťou KOSIT. Poslanec Lebeda sa dotazoval, či je veľa neplatičov, na čo mu starosta
poznamenal, že neplatiči sú výlučne obyvatelia rómskeho pôvodu a celková suma za
nedoplatky na TKO sú vo výške 2700 € z čoho 1178 € je len za tento rok. Poslanec Koreň
poznamenal, že obec nezohľadňuje inú výšku poplatkov pre ľudí, ktorí separujú
a neprodukujú až tak veľa odpadu. Starosta poznamenal, že uvažuje nad zavedením
nálepkového systému, tak ako majú v obci Krásnovce. Poslanec Lebeda sa vyjadril, že
neprispôsobiví občania smeti vyvezú do priekop a nálepky platiť nebudú, zároveň sa budú
tvoriť čierne skládky. Poslanec Lebeda poznamenal, že by bolo treba motivovať ľudí aby viac
separovali. Poslanec Koreň navrhol, či by sa nevedela urobiť úľava pre samostatne žijúcich
seniorov a pre ostatných obyvateľov dvihnúť poplatok na 12 €. Poslankyňa Ferková
poznamenala, že by poplatok vo výške 9,50 ponechala pre dôchodcov, ktorí aj tak majú
nedostatok financií, zároveň sa dotazovala, či má obec ponuku od spoločnosti KOSIT na
budúci rok. Starosta poznamenal, že požiadal o ponuku, no doposiaľ mu nebola doručená,
následne požiadal poslancov aby sa vyjadrili, či súhlasia s poplatkom v návrhu vo výške 10 €,
prípadne chcú poplatok v inej výške. Poslanci sa zhodli na navýšení v sume 12 € za
kalendárny rok na osobu. Starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a dal o ňom
hlasovať.

Návrh na uznesenie  č. 71/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. e) zákona č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z..p.

Schvaľuje : VZN č 2/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko
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                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 71/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 12– Návrh VZN č.3/2023 o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na
území obce Šamudovce

Starosta poslancov informoval že bolo prepracované VZN o podmienkach chovu,
vodenia a držania psov na území obce Šamudovce, ktoré je spracované viac obšírnejšie.
Vyzval poslancov aby sa vyjadrili k návrhu, či s ním súhlasia v znení v akom sa nachádza.
Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, požiadal starosta o prečítanie návrhu na
uznesenie a dal o ňom hlasovať.

Návrh na uznesenie  č. 72/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v z. n. p. a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov

Schvaľuje: VZN č.3/2023 o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na území obce
Šamuovce
Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena

          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko
                                                     

                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 72/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 13 –  Návrh VZN č.4/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ a ŠJ

Starosta poslancov oboznámil s prejednavaným bodom, ktorým je schválenie návrhu
VZN č.4/2023, ktorý poslanci dostali na preštudovanie. Poslancov informoval, že v MŠ
prebehlo rodičovské združenie, kde rodičia detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenie sa
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dotazujú na celodennú prevádzku materskej školy. Starosta poznamenal, že na celodennú
prevádzku MŠ bez režijných nákladov by vychádzala na dieťa suma 2,10 €. Z ÚPSVaR by na
dieťa, ktoré je v hmotnej núdzi bola poskytovaná dotácia vo výške 1,30 € a zvyšné financie
by musela potiahnuť obec. Poslankyňa Ferková navrhla, že by sa mohol zvýšiť poplatok za
škôlku, keďže poplatok je iba 5 €, na čo jej starosta uviedol, že to nevidí ako dobrú možnosť.
Poznamenal že je problém aj s platením školného vo výške 5 €. Starosta poznamenal, že
pokiaľ by škôlka nabehla na celodenný režim, variť iba pre MŠ by bolo nerentabilné
a uvažovalo by sa aj s varením pre žiakov ZŠ a zároveň aj pre zamestnancov, ktorí by mali
záujem. Poslankyňa Ferková uviedla, že rozhodne by to bola efektívnejšia voľba, ak by sa
strava nedovážala, ale varilo by sa v MŠ. Poslanec Koreň sa dotazoval, či by mohla variť p.
Sopinková, na čo jej starosta uviedol že nie, ale že vedúca jedálne hľadá adekvátnu kuchárku
a zároveň je potrebné zohnať aj učiteľku pokiaľ by sa prešlo na celodenný režim.  Poslanec
Koreň sa dotazoval koľko obedov by sa muselo variť aby obec nebola stratová, na čo mu
starosta uviedol že okolo 40 obedov, čo je reálne. Starosta podotkol, že v návrhu VZN je
zahrnuté už aj stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých stravníkov, podľa jednotlivých
finančných pásiem. Keďže k danému návrhu VZN nepadli žiadne výhrady ani návrhy starosta
požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a požiadal o hlasovanie za predložený návrh VZN.

Návrh na uznesenie  č. 73/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce 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: VZN č.4/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ a ŠJ

Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena
          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko

                                                     
                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 73/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 14 –  Delegovanie člena do Rady školy – Základná škola , Materská škola

Starosta poslancov informoval, že potrebujeme delegovať člena do rady základnej ale
už aj materskej školy v Šamudovciach. Starosta oslovil poslancov, aby navrhli koho by mal



11

delegovať. Poslanci sa zhodli, že doposiaľ bol v rade školy pán Čepera, tak by mohol ostať
a mohla by ostať aj p. Demková. Tá uviedla, že už v rade školy nechce byť a bola by rada ak
by sa našiel iný člen. Poslankyne uviedli, že by mohol byť niekto z mužských poslancov
a navrhli poslanca Dziaka. Ten s návrhom súhlasil. Starosta preto požiadal o prečítanie návrhu
na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 74/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie: Delegovanie členov do Rady školy Základnej školy Šamudovce a
Materskej školy Šamudovce: Roman Dziak

Miroslav Čepera

K bodu č. 15 –Zriadenie kultúrnej komisie pre organizovanie obecných akcií

Starosta poslancom predniesol, že by bol za zriadenie kultúrnej komisie, ktorá by mala
na starosti organizovanie kultúrnych podujatí v obci. Uviedol, že členom by to mal byť
človek, ktorý, by sa aktívne podieľal na organizovaní akcií a mal by na to v prvom rade čas.
Poslanci sa zhodli, že členkou by mala byť určite poslankyňa Demková. Starosta podotkol, že
by sa mohol, zvoliť aj člen z radov obce. Poslankyňa Demková uviedla, že by to mohla byť aj
p. Dziaková, ktorá sa jej pozdáva ako aktívna žena. Poslanec Dziak manželku kontaktoval
telefonicky, či by takúto funkciu prijala, na čo mu uviedla, že by to nebol problém. Starosta
preto požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie a dal o zriadení komisie a navrhnutých
členoch hlasovať.

Návrh na uznesenie  č. 75/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 15 ods. 1., zákona  č.369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p.

Zriaďuje: Kultúrnu komisiu

Určuje: Náplň práce komisie a to:
  Spracúva plán kultúrnych a spoločenských podujatí
 Navrhuje hlavné obecné podujatia a zabezpečuje ich realizáciu
 Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými osobami
pri organizovaní kultúrno – spoločenských podujatí v obci

Volí:     Predsedu komisie : Helena Demková
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 Členov komisie : z radov obyvateľov obce Šamudovce : Jana Dziaková
Hlasovanie :   za : 7 poslancov – - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková, Helena

          Demková, Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko
                                                     

                       proti : 0

                       zdržal sa : 0

                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 75/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 16 –Organizačno – technické zabezpečenie akcie ,,Vianočná akadémia“

Poslanci boli oboznámení, že v najbližšom období je naplánovaných niekoľko akcií,
uviedol že najbližšia akcia, ktorá sa uskutoční bude akcia pod názvom Vianočná akadémia.
Starosta uviedol, že pôjde o akciu, ktorá bude v réžii základnej školy a vystúpia na nej žiaci
ZŠ. Poslanci sa dotazovali, či vystúpia aj jednotlivé cirkvi, tak ako to bolo zvykom po minulé
roky. Starosta uviedol, že zatiaľ sa cirkvi neoslovovali, nakoľko nebol upresnený čas
podujatia. Poslanci sa zhodli, že akcia by sa mohla uskutočniť o 15: 30 hodine. Nakoľko zo
strany poslancov neboli žiadne dotazy požiadal starosta o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 76/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie: Informácie o pripravovanej akcii ,,Vianočná akadémia“

K bodu č. 17 –Organizačno – technické zabezpečenie akcie ,,Novoročný prípitok“

Poslanci boli oboznámení, že je naplánovaná aj akcia, ktorá sa v obci konala
pravidelne a to Novoročný prípitok. Starosta sa poslancov pýtal, ako si predstavujú realizáciu
akcie t.j. či sa bude konať tak, ako bolo zvykom po polnoci, alebo 01.01.2023
v poobedňajších hodinách. Poslankyňa Demková uviedla, že by sa to mohlo uskutočniť
v poobedňajších hodinách. Poslankyne Ferková a Berešová boli zase za to, aby akcia ostala
v takom čase ako bolo zvykom t.j. 00:30 hod. po polnoci. Starosta sa ďalej dotazoval, čo sa
nachystá na pohostenie. Poslankyňa Berešová uviedla, že zopár rokov dozadu bolo varené
víno, tak nech sa tohto roku nachystá punč a niečo drobné na pohostenie. Starosta poďakoval
za návrhy a požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.
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Návrh na uznesenie  č. 77/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie: Informácie o pripravovanej akcii ,,Novoročný prípitok“

K bodu č. 18 –Organizačno – technické zabezpečenie akcie ,,Stolnotenisový turnaj“

Starosta poslancov informoval, že poslednou pripravovanou akciou, je akcia
stolnotenisový turnaj. Starosta uviedol, že akcia sa bude konať, ako obvykle po troch kráľoch
v sobotu čo vychádza na 07.01.2022. Poslankyňa Ferková sa pýtala, kde sa bude akcia konať,
na čo jej starosta uviedol, že v kultúrnom dome a nahlasovanie na akciu by mohlo byť do
30.01.2022. Poslanci sa zhodli, že by sa malo zaviesť štartovné v symbolickej sume aspoň 2
€. Nakoľko k danému bodu nepadli ďalšie pripomienky starosta požiadal o prečítanie návrhu
na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 78/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie: Informácie o pripravovanej akcii ,,Stolnotenisový turnaj“

K bodu č. 19 – Oboznámenie poslancov s právnym stanoviskom JUDr. Sotolářa
ohľadom predaja obecného majetku

Starosta poslancov oboznámil, že obec prijala už druhú žiadosť o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve obce. Uviedol, že prvá žiadosť od pani Pavlovej sa týkala pozemku, ktorý je
využívaný dlhé roky ako prístup k rodinnému domu. Druhá žiadosť od pána Ferka sa týka
pozemku, na ktorom je toho času zriadená oddychová zóna. Starosta poslancov oboznámil, že
požiadal o právne stanovisko JUDr. Šotolářa, ktorý mu predniesol možnosti, ako môže obec
postupovať. Starosta poslancov oboznámil, že v prípade Pavlovej sa zohľadňuje osobitý
zreteľ, keďže pozemok je zároveň prístupovou cestou a bude sa realizovať priamy predaj, po
ohodnotení pozemku znalcom. Poslanec Koreň podotkol, že náklady na znalca by mala hradiť
pani Pavlová, nie obec. Starosta ďalej uviedol, že druhá žiadosť by sa musela realizovať
vyhlásením súťaže, pozemok by sa musel dať ohodnotiť znalcom,  predaj by sa musel
zverejniť a mohol by sa ho zúčastniť ktokoľvek. Poslanci sa  zhodli na tom, že nie je záruka,
že to kúpi občan našej obce a takýto predaj predstavuje riziko, že sa do súťaže môže zapojiť aj
realitná kancelária. Poslankyňa Ferková poznamenala, že takýto predaj je na zváženie.
Poslankyňa Demková uviedla, že ona by bola zato aby sa pozemok odpredal. Ostatní poslanci
sa zhodli na tom, že riziko, že to odkúpi niekto úplne iný je oveľa väčšie, zároveň podotkli, že
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nevidia dôvod prečo sa obecného pozemku zbavovať. Nakoľko neprebehla ďalšia diskusia
požiadal starosta o prečítanie návrhu na uznesenie a dal o preloženom návrhu hlasovať.

Návrh na uznesenie  č. 79/2022
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.

Neschvaľuje: Zámer odpredaja majetku obce

Hlasovanie :   za :  6 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková,
         Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko

                                          
                       proti : 0 poslancov
                       zdržal sa : 1 poslanec  - Helena Demková
                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 79/2022 bolo šiestimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

K bodu č. 20 – Informácie od firmy KOSIT a.s., Košice ohľadom separovaného zberu od
01.01.2023

Starosta poslancov oboznámil, že požiadal zástupcu spoločnosti KOSIT a.s., Košice
o zaslanie cenovej ponuky na nasledujúci rok. Vzhľadom k tomu, že do konania obeného
zastupiteľstva cenová ponuka nedošla, vzali poslanci uvedený bod iba na vedomie a o ponuke
sa nehlasovalo. Nakoľko neprebehla ďalšia diskusia požiadal starosta o prečítanie návrhu na
uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 80/2022
Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v z. n. p.

Berie na vedomie: Informácie od firmy KOSIT a.s., Košice ohľadom separovaného zberu od
01.01.2023

K bodu č. 21 – Poskytovanie osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva na
účely MAS DUŠA

Poslanci boli oboznámení, že predseda MAS DUŠA p. Frena požiadal obec o poskytnutie
osobných údajov poslancov za účelom ich kontaktovania. Starosta uviedol, že obec už raz
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bola p. Frenom vyzvaná aby súkromné emailové adresy poslancov poskytla, no túto žiadosť si
dala obec preveriť spoločnosťou, ktorá sa zaoberá ochranou osobných údajov s jasnou
odpoveďou, že bez súhlasu poslancov to nie je možné. Poslanec Dziak sa dotazoval, načo
potrebuje emailové adresy poslancov, na čo mu starosta uviedol, že p. Frena im chce
predstaviť projekty ktoré by chcel realizovať prostredníctvom združenia MAS DUŠA.
Poslanec Lebeda podotkol, že doposiaľ naša obec z MAS DUŠA nič nedostala. Starosta
o uvedenom bode dal hlasovať a zároveň požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie.

Návrh na uznesenie  č. 81/2022
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.

Neschvaľuje: Poskytovanie osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva na účely
MAS DUŠA

Hlasovanie :   za : 0 poslancov
                       proti : 7 poslancov - Maroš Lebeda, Anna Berešová, Lívia Ferková,

         Tomáš Koreň, Roman Dziak, Ján Andrejko, Helena
Demková

                       zdržal sa : 0 poslancov
                       neprítomní :  0

Starosta skonštatoval, že  uznesenie č. 81/2022 bolo siedmimi poslancami schválené
tak, ako bolo navrhnuté.

Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva nepadli žiadne ďalšie návrhy na
prejednanie  preto starosta prítomným poďakoval za účasť a obecné zastupiteľstvo ukončil.

Zapisovateľka:  Mgr. Ivana Pavliková

  Emil Ircha
  starosta obce

Overovatelia:
Ján Andrejko
Helena Demková


