
O B E C N É   Z A S T U P I T E Ľ S T V O  V   Z E M P L Í N S K E J  T E P L I C I  

 

 

 

                                     Z Á P I S N I C A 
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici  

konaného dňa 28. 11. 2014  o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu. 

 

 

PRÍTOMNÍ:                            

 

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce   

 

1. Andrejko Peter  

2. Ing. Bačová Ťukotová Katarína 

3. Čirip Milan 

4. Hrinčáková Terézia   

5. Kačuráková Anna                                                    

6. JUDr. Remeš Miloš                                                               

7. Mgr. Stančíková Marcela  

8. MDDr. Šosták Štefan  

9. Zambori Ľubomír                                                

 

 

Ostatní prítomní :  

 

Andrejková Ivana, pracovníčka OcÚ 

Kompírová Miriama, pracovníčka OcÚ 

Ing. Matúš Stančík, predseda MVK 

Občania podľa prezenčnej listiny  

 

PROGRAM :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

a/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

b/ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

   a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancov  

   novozvoleného obecného zastupiteľstva  

c/ zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

d /zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

f/ vystúpenie starostu  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

- Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

5. Určenie platu starostu obce  

6. Diskusia  

7. Záver  

 



Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva bolo otvorené štátnou hymnou SR. 

 

      1. Otvorenie zasadnutia  

      Rokovanie ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici  

 otvorila a viedla  Mgr.  Uhaľová Jozefína,  starostka obce, ktorá privítala prítomných 

      a oboznámila ich s programom.  

a/ za zapisovateľku určila: Miriama Kompírová  

    overovatelia zápisnice: JUDr. Miloš Remeš a Anna Kačuráková  

 

                 b/ Oznámenie výsledkov  volieb do orgánov samosprávy obce  

S výsledkami volieb prítomných oboznámil Ing. Matúš Stančík, predseda  miestnej 

volebnej komisie. Z celkovému počtu 1175 zapísaných voličov  sa volieb zúčastnilo 

699 voličov. Bolo odovzdaných 681 platných hlasovacích lístkov.  

Za starostku obce bola zvolená Mgr.  Jozefína Uhaľová s počtom hlasov 560. 

Z celkového počtu 28 kandidátov na poslancov bolo zvolených 9 poslancov – 

Ľubomír Zambori, Peter Andrejko, Terézia Hrinčáková, Anna Kačuráková, Mgr. 

Marcela Stančíková, JUDr. Miloš Remeš, Ing. Katarína Bačová Ťukotová, Milan 

Čirip, MDDr. Štefan Šosták. Miestna volebná komisia v Zemplínskej Teplici potvrdila 

výsledky komunálnych volieb. Predseda miestnej volebnej komisie zablahoželal 

novozvolenej starostke a poslancom a poprial im veľa úspechov v nastávajúcom 

volebnom období.  

 

    c/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  

Predseda  miestnej volebnej komisie Ing. Matúš Stančík  vyzval starostku obce Mgr. 

Jozefínu Uhaľovú, aby zložila sľub starostky, ktorý potvrdila svojim podpisom.  

  

   d/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  

Po zložení sľubu sa vedenia ujala novozvolená starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová. 

Vyzvala prítomných poslancov, aby zložili sľub poslanca. Novozvolení poslanci 

zložili sľub, čo potvrdili aj svojim podpisom a tak získali aj osvedčenie poslanca. 

  

 

   f/  Vystúpenie starostky 

Po zložení sľubu poslancov starostka obce predniesla príhovor. Poďakovala voličom 

za priazeň vo voľbách a načrtla návrh programu v týchto bodoch:  

- Pokračovanie vo výstavbe 3. Etapy kanalizácie, oprava ciest na Jarnej a Zimnej 

ulici, dokončiť rekonštrukciu chodníka na Novej ulici, tretí nájomný dom 

s verejným osvetlením a bývanie na rómskej osade, rekonštukcia ústredného 

kúrenia v KD, rekonštrukcia cesty na Lesnej ulici, oprava budov vodárničiek, 

hasičskej zbrojnice, terénne úpravy na starom cintoríne, urnová stena pri dome 

smútku, rozšírenie priestorov materskej školy a nové priestory pre zdravotné 

stredisko, rekreačný areál za telocvičňou, posilňovňa, pokračovanie 

v kultúrnych a športových tradíciách,... Program bude doplnený o návrhy 

poslancov a občanov na najbližšom zasadnutí OZ. 

 Príhovor je prílohou zápisnice. 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia   

Starostka konštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 9 poslancov a obecné 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 



Starostka oboznámila prítomných s programom, požiadala ich o pripomienky a doplnky. 

Oznámila, že na obecný úrad bola doručená žiadosť o doplnenie členov rady školy pri ZŠ 

a tiež MŠ, ktorým skončil mandát.. Predkladá poslancom na zváženie, či ich budeme 

delegovať teraz, alebo na najbližšom zasadnutí. Poslanci doporučili prerokovať menovanie 

členov do rady školy na najbližšom zasadnutí OZ. Následne bol program schválený.   

 

Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

Do mandátovej komisie boli zvolení :  

Ľubomír Zambori, MDDr. Štefan Šosták, Ing. Katarína Bačová Ťukotová 

Do návrhovej komisie boli zvolení:  

Mgr. Marcela Stančíková, Peter Andrejko, Terézia Hrinčáková 

Do volebnej komisie boli zvolení:  

JUDr. Miloš Remeš, Anna Kačuráková, Milan Čirip 

 

Správa o overení platnosti voľby starostu a poslancov a nezlučiteľnosti funkcií 

Predsedníčka mandátovej komisie p. Ing. Katarína Bačová Ťukotová prečítala správu o 

overení platnosti voľby starostky a poslancov a konštatovala, že sa nevyskytla nezlučiteľnosť 

funkcií, ktorú starostka a poslanci deklarovali čestným vyhlásením – viď príloha. 

 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva  

Starostka uviedla, že v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 13 b) starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie 

zastupuje jeho zástupca. Zástupcom môže byť len poslanec,  ktorého starosta poverí 

zastupovaním. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním 

ďalšieho poslanca. V súlade s uvedeným § a s ohľadom najvyšší počet hlasov od občanov ako 

aj na dlhoročnú prácu v obecnom zastupiteľstve poverila zastupovaním starostu p. Ľubomíra 

Zamboriho. Počas dlhodobej neprítomnosti starostky na základe jej písomného poverenia 

zástupca starostky: 

a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b/ zabezpečuje prevádzku inžinierskych sietí v správe obce a odstránenie prípadných 

porúch na týchto zariadeniach – vodovodné potrubie, vodárne, kanalizácia, ČOV, 

miestny rozhlas, verejné osvetlenie, miestne komunikácie 

c/ zabezpečuje odstránenie porúch a následkov živelných pohrôm na budovách 

v správe obce 

d/ povoľuje prípustnosť hospodárskej operácie v súlade s rozpočtom a podpisuje 

príkaz na úhradu faktúr, ktorým končí lehota splatnosti. 

e/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva  

     a so zabezpečením chodu obecného úradu v Zemplínskej Teplici. 

f/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§13 ods.3 zák. SNR   

     Č. 369/1990 Zb. znení zmien a doplnkov/, 

 O potrebe vykonávať úkony uvedené v bode 2, 3, 4 budú zástupcu starostky 

informovať referentky obecného úradu. 

 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov starostka oboznámila 

prítomných s orgánmi obce, ktoré si môže obecné zastupiteľstvo zriadiť – radu a komisie. 

Podľa skúseností z minulých rokov oboznámila poslancov s doteraz pracujúcimi komisiami a 

to   - komisia finančná a pre správu majetku 

- komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia  



- komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí 

 komisia na ochranu verejného záujmu (musí byť zo zákona) 

 komisia na vybavovanie sťažností (musí byť v zmysle zásad na vybavovanie sťažností 

Po rozprave  navrhlo obecné zastupiteľstvo tri komisie a to komisiu:  

 finančná a pre správu majetku 

 kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí 

 na ochranu verejného poriadku a životného prostredia     

Poslanci sa po diskusii zhodli, že obecnú radu nebudú zriaďovať. 

Za zriadenie vyššie uvedených komisií hlasovali poslanci jednohlasne. Zároveň schválili aj 

zriadenie 2  komisií, ktorých zriadenie vyplýva zo zákona a to: komisia na ochranu verejného 

záujmu, komisia na vybavovanie sťažností . 

 

Starostka vyzvala prítomných, aby zvolili predsedov jednotlivých komisií. Dala hlasovať, či 

sú za tajnú voľbu, alebo verejnú. Poslanci odhlasovali verejnú voľbu predsedov. 

Za predsedníčku finančnej komisie bola zvolená  p. Anna Kačuráková.  

Za predsedu komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia bol zvolený Peter 

Andrejko. 

Za predsedu komisie pre kultúru, šport, školstvo a soc. veci bol zvolený JUDr. Miloš Remeš. 

Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bol zvolený p. Ľubomír Zambori.  

Za predsedu komisie na vybavovanie sťažnosti bol zvolený p. Milan Čirip.  

Pani starostka zablahoželala prítomným poslancom k zvoleniu. 

Dohodli sa, že členov komisií zvolia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva a tiež 

doplnia pracovnú náplň komisií. 

 

5. Určenie platu starostu obce 

O platnej legislatíve pri platových pomeroch starostov informoval Ľubomír Zambori, ktorý 

uviedol, že podľa veľkosti obce starostke patrí plat vo výške 1,98 násobku priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, čo je v súčasnej dobe po prepočte 

hrubá mzda 1631,52 Eur. Môže byť zvýšený až o 70 %. Poslanci navrhovali plat zvýšiť 

o 20% vzhľadom na  dosahované výsledky v predchádzajúcom období. Starostka odmietla 

zvýšenie platu a nedala o tomto bode hlasovať. 

 

6. Diskusia  

Starostka poďakovala prítomným za podnetné nápady a pripomienky 

                                                    

7. Návrh na uznesenie 

Starostka vyzvala Mgr. Marcelu Stančíkovú, predsedníčku návrhovej komisie, aby predložila 

návrh uznesenia, ktorý počas prestávky vypracovala návrhová komisia. 

Poslanci návrh uznesenia schválili. Tvorí prílohu zápisnice. 

 

8. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie ustanovujúceho zasadania 

obecného zastupiteľstva ukončila.  

 

Zapísala : Kompírová Miriama  

 

Overovatelia :  JUDr. Remeš Miloš,  

                         Kačuráková Anna  

 

Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce   



        

  

 

 

 

    

        

 

 

        


