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                                                          Z Á P I S N I C A  

 

         zo  40. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 10. 2014 o 17.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce                    Andrejková Ivana, samost. odbor. referent                                                                                      

RSDr. Ján Artim, zástupca starostky                        Miriama Kompírová, sam.odbor. referent  

Peter Andrejko, poslanec 

Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa                                               

Terézia Hrinčáková, poslankyňa 

Anna Kačuráková, poslankyňa 

Milan Lašák, poslanec   

Ľubomír Zambori, poslanec  

 

Ospravedlnení:  

Ing. Jozef Ďurko – poslanec, JUDr. Miloš Remeš – poslanec  

 

Ďalší prítomní: 

Anna Onufráková, kontolórka obce 

RNDr. Pavel Roman, riaditeľ ZŠ 

Vlasta Fiľová, riaditeľka MŠ 

Mgr., MVDr. Slavomír Kleban 

Michal Buka 

  

PROGRAM :  

 

1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice  

    a  voľba  návrhovej komisie  

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

3. Správa o plnení rozpočtu obce za III. štvrťrok 2014 

4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za III.Q. 2014 

5. Schválenie textu do kroniky za rok 2013 

6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti ZŠ Zemplínska Teplica  

    za školský rok 2013/2014.  

7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti MŠ Zemplínska Teplica 

za školský rok 2013/2014.  

8. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie I.-X.2014 

9. Správa o výsledku inventarizácie 

10. Rôzne – návrh na úpravu rozpočtu obce 

11. Zhodnotenie volebného obdobia 2011-2014 

12. Diskusia 

13. Návrh na uznesenie  

14. Záver  
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1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie overovateľov  zápisnice  

a voľba návrhovej komisie  

 

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Jozefína Uhaľová,  

starostka obce. Privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania.  

Prítomní poslanci navrhovaný program schválili bez pripomienok. Konštatovala, že z počtu 9 

poslancov je prítomných 6 poslancov a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné.  

                 

Za overovateľov určila poslancov:   Peter Andrejko  

                                                          Ľubomír Zambori          

                                                                                                                           

Za zapisovateľku určila: Miriama Kompírová  

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Terézia Hrinčáková, RSDr. Ján Artim       

                                                                        Milan Lašak  

 

Na zasadanie obecného zastupiteľstva sa bez pozvania dostavili iniciátori petície za odvolanie 

riaditeľa Základnej školy RNDr. Pavela Romana a zástupkyne základnej školy Mgr. Marcely 

Stančíkovej v Zemplínskej Teplici MVDr. Mgr. Slavomír Kleban a Michal Buka. Starostka 

navrhla poslancom, aby im dali slovo. Poslanci návrh schválili jednohlasne. 

Starostka im dala slovo. 

p. MVDr., Mgr. Slavomír Kleban žiadal vysvetliť, aké sú odborné stanoviská príslušných 

orgánov k petícii za odvolanie riaditeľa a zástupkyne základnej školy.  

p. Zambori informoval, že ku každej informácii zasadala petičná komisia a z každého 

zasadania bola zaslaná odpoveď p. MVDr., Mgr. Slavomírovi Klebanovi a p. Michalovi 

Bukovi, resp. im boli sprístupnené podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

O všetkých doručeniach je dokumentácia na obecnom úrade. p. RSDr. Ján Artim informoval, 

že pán MVDr., Mgr. Slavomír Kleban  nie je kompetentný dávať lehoty na vybavenie petičnej 

komisii. O výsledku najbližšieho zasadania petičnej komisie budeme informovať p. MVDr., 

Mgr. Slavomíra Klebana a p. Michala Buku. p. MVDr., Mgr. Slavomír Kleban informoval, že 

v petičnom zákone sú lehoty na vybavenie 3 x 30 dní a petícia sa ťahá už 10 mesiacov.  

p. RSDr. Ján Artim a pani starostka uviedli, že im boli odoslané listy v zákonom stanovených 

lehotách. 

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 

16.9.2014 urobila pani Anna Onufráková, kontrolórka obecného úradu. Konštatovala, že 

uznesenia boli splnené prípadne sa plnia. Kontrola uznesení tvorí prílohu zápisnice.  

Poslanci túto kontrolu uznesení zobrali na vedomie.  

 

Po tomto bode programu sa na zasadanie obecného zastupiteľstva dostavila poslankyňa  

Ing. Katarína Bačová Ťukotová, ktorá sa ospravedlnila za meškanie.  

   

 3. Správa o plnení rozpočtu obce za III. štvrťrok 2014 

      Starostka obce vyzvala pani Ivanu Andrejkovú, samostatnú odbornú referentku obce, aby 

predložila správu o plnení rozpočtu obce za III. štvrťrok 2014. Poslanci s touto správou ako aj 

podrobným plnením rozpočtu už boli vopred oboznámení mailom, tak si ju mohli prezrieť 

podrobne. Uvedené dokumenty sú zverejnené aj na webovom sídle obce. Pani Andrejková už 

poslancom podala len stručné informácie k tejto správe o plnení rozpočtu a na prípadné  
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otázky poslancov odpovedala priamo. Písomná a tabuľková časť tvorí prílohu zápisnice.  

      Poslanci túto správu schválili bez pripomienok.  

  

 4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za III.Q. 2014 

     Správu o plnení rozpočtu základnej školy za III. Q 2014 predložil riaditeľ Základnej školy  

     v Zemplínskej Teplici RNDr. Pavel Roman. K jednotlivým položkám podal podrobné 

informácie a na otázky poslancov ihneď odpovedal. Správa tvorí prílohu zápisnice. 

      Poslanci túto správu schválili bez pripomienok.  

 

     5. Schválenie textu do kroniky za rok 2013 

      S textom do kroniky za rok 2013 oboznámil prítomných poslancov RSDr. Ján Artim, zástupca 

starostky a zároveň kronikár obce. Prečítal spracovaný text.  Starostka informovala poslancov, 

že text do kroniky za rok 2013 im bude zaslaný e-mailom a zverejnený na webovom sídle 

obce a zároveň bude prepísaný do obecnej kroniky. Text do kroniky za rok 2013 tvorí prílohu 

zápisnice.  

     

      6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti ZŠ Zemplínska 

Teplica  za školský rok 2013/2014.  

       Starostka vyzvala riaditeľa základnej školy RNDr. Pavela Romana, aby predložil  

       Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Zemplínska Teplica 

       za školský rok 2013/2014. P. riaditeľ informoval poslancov o výchovnovzdelávacom procese 

ako aj záujmových aktivitách a projektoch v škole. Uviedol, že materiál je zverejnený aj na 

stránke školy a tvorí tiež prílohu zápisnice.     

 

 7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti MŠ Zemplínska 

Teplica za školský rok 2013/2014 

      So správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Zemplínska 

Teplica za školský rok 2013/2014 oboznámila pani Vlasta Fiľová, riaditeľka Materskej školy 

v Zemplínskej Teplici. Informovala poslancov o tom, čo sa v materskej škole urobilo, 

      na čom sa ešte pracuje, aké aktivity sa s deťmi urobili a akých súťaží a podujatí sa deti 

zúčastnili. Informovala aj o tom, aké nedostatky je potrebné v materskej škole odstrániť. 

      Oboznámila poslancov, že je potrebné obnoviť školskú radu nakoľko detí rodičov, ktorí ju 

tvorili nastúpili do základnej školy.  Poslanci uviedli, aby si rodičia a zamestnanci zvolili 

svojich zástupcov a obecné zastupiteľstvo po komunálnych voľbách navrhne svojho zástupcu. 

 

 8. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie I.-X.2014 

      Správu o kontrolnej činnosti za obdobie I – X. 2014 predložila kontrolórka obce pani Anna 

Onufráková. Informovala poslancov, na ktoré oblasti sa zamerala v rámci svojej kontroly  

      za toto obdobie. V realizácii plánu kontrol bude pokračovať do konca roka 2014. 

      Správa o kontrolnej činnosti za obdobie I. – X. 2014 tvorí prílohu zápisnice a poslanci ju 

schválili bez pripomienok.  

 

 9. Správa o výsledku inventarizácie 

     Správu o výsledku inventarizácie predložila p. Ivana Andrejková, účtovníčka obecného úradu. 

     Informovala poslancov o zmenách v inventarizácii a oznámila im, ktoré veci boli navrhnuté na 

vyradenie. Fyzickej inventúry sa zúčastnili členovia inventarizačnej komisie. Inventúru 

v kultúrnom dome urobila predsedníčka inventarizačnej komisie p. Anna Kačuráková, na 

obecnom úrade   p. Ľubomír Zambori a na futbalovom ihrisku Ing. Jozef Ďurko. V materskej 
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škole robili inventúru učiteľky MŠ pod vedením p. riaditeľky. Správa o výsledku inventarizáci 

a inventúrny zápis tvoria prílohu zápisnice. Poslanci ju schválili bez pripomienok. 

 

10. Rôzne  

      Návrh na úpravu rozpočtu obce – riaditeľ školy predložil žiadosť ZŠ na úpravu rozpočtu 

v súvislosti s obdržaním daru 500,00 Eur od SPP a súčasne schválenie jeho použitia v súlade 

s darovacou zmluvou od SPP na marketingové aktivity zamestnancov základnej školy. 

Poslanci schválili zmenu rozpočtu aj použitie finančných prostriedkov pre zamestnancov ZŠ 

ako aj návrh rozpočtového opatrenia č. 4 na presuny finančných prostriedkov medzi 

položkami. 

      Žiadosť o zapojenie sa do projektu Komunitné centrum -  Starostka informovala, že 

v rámci projektu z Fondu sociálneho rozvoja je možné požiadať o vytvorenie komunitného 

centra a vytvoriť nové pracovné miesto. Oboznámila ich s požiadavkami FSR. Po prípadnom 

schválení žiadosti Fond sociálneho rozvoja poskytne do prenájmu aj  nábytok, ktorý po 

skončení projektu môže bezodplatne odovzdať obci. Poslanci schválili podanie žiadosti. 

      Odmeny pre poslancov – starostka uviedla, že sa končí volebné obdobie 2010-2014 

a navrhla poslancom schváliť odmeny v súlade so zásadami odmeňovania poslancov 

s prihliadnutím na ich aktivity pri inventúre a zasadnutiach na komisiách a OZ.  

      Prenájom telocvične – starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k bezodplatnému 

prenájmu telocvične pre futbalistov, hasičov a cirkvi. Poslanci súhlasili s bezodplatným 

prenájmom tak ako po iné roky s tým, aby bezplatný prenájom mali aj stolní tenisti.    

      Klára Suchá – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 1 v bytovom dome 

B. Po konštatovaní, že p. Suchá si riadne a včas plní svoje záväzky ako aj podmienku príjmu, 

poslanci schválili predĺženie nájomnej zmluvy na obdobie od 1.11.2014 do 31.10.2015.   

 

      11. Zhodnotenie volebného obdobia 2011-2014 

      Zhodnotenie volebného obdobia 2011 – 2014 predniesla Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka 

obce. Okrem iného uviedla, že poslanci sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva zišli 40 krát, 

okrem účasti na zasadnutiach komisií. Je vidieť, že sa aktívne podieľali na riešení problémov 

v obci. Písomná správa tvorí prílohu zápisnice a bude zverejnená aj na webovom sídle obce. 

      Poslanci navrhli, aby vzhľadom na dosiahnuté výsledky počas štvorročného volebného 

obdobia mala starostka v mesiaci október 2014 zvýšený plat o 70 %, t.j. 2774,00 Eur hrubá 

mzda. Za mesiac november 2014 bude plat v pôvodnej výške. 

 

      8. Diskusia 

      Diskusia sa uskutočnila počas prerokovávania programu. 

 

      9.Návrh na uznesenie  

      Návrh na uznesenia predložila za návrhovú komisiu p. Terézia Hrinčáková.  

      Poslanci hlasovali za každé  uznesenie samostatne. Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

10. Záver  

Starostka poďakovala prítomným za účasť, za spoluprácu na rozvoji obce počas volebného 

obdobia, odovzdala im ocenenie a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva ukončila.                                 

 

Overovatelia:     Peter Andrejko         ..................................   

                          Ľubomír Zambori     ................................... 

Zapísala :          Miriama Kompírová ................................... 

                                                                                            Mgr. Jozefína Uhaľová  

                                                                                                    starostka obce 


