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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         z 8. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 12. 2015 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                                                                                      

Milan Čirip, poslanec                                              Kompírová Miriama, samost. odbor. referent       

MDDr. Šosták Štefan, poslanec                               Ing. Mihóková Zuzana, samost. odbor. referent                                                                                                  

Anna Kačuráková, poslankyňa 

Peter Andrejko, poslanec  

Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa 

Ľubomír Zambori, zástupca starostky 

 

Ospravedlnení:   
Terézia Hrinčáková, poslankyňa, Mgr. Marcela Stančíková, poslankyňa,   JUDr. Miloš Remeš                              

 

Ďalší prítomní: 

občania podľa prezenčnej listiny  

   

PROGRAM :  

1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,  

            overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 

      2.   Kontrola plnenia uznesení 

3.   Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 

      4.   Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2017-2018 

      5.   Schválenie rozpočtu ZŠ na rok 2016 

      6.   Prerokovanie rozpočtu ZŠ na roky 2017-2018 

      7.   Návrh na úpravu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 5 a 6 

      8.   Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 

      9.   Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016 

    10.   Sadzobník cien za služby poskytované obcou na rok 2016 

11.   Program rozvoja bývania 2016 – 2020 

12.   Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZUŠ, MŠ a ŠKZ  

        so  sídlom na území obce Zemplínska Teplica 

13.  VZN č. 3/2015 o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  

       na verejných priestranstvách a iných nosičov informácií počas volebnej kampane  

       pre voľby do NR SR, voľby do EP, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby  

       do orgánov samosprávy obcí 

14.  VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Z. Teplica č. 7/2008 o miestnom  

       poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

15. VZN o používaní pyrotechnicky v obci Zemplínska Teplica 

16.  Žiadosť o poskytnutie podpory  v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB 

17.  Prenájom pozemku parc. č. 278/1 a 278/8 v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona  

       č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v neskoršom znení 

18.  Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 

19.  Smernica o verejnom obstarávaní č. 4/2015 

20.  Zhodnotenie činnosti obce v roku 2015 

21.  Rôzne – príspevok na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

                       - odmeny poslancom 
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                       - sieť infocentier región Slanské vrchy 

                       - žiadosť o úpravy v nájomnom byte 

           - vyhodnotenie ponuky firmy Energocom Plus, s.r.o. – optimalizácia dodávok energií 

– verejné osvetlenie obce Zemplínska Teplica  

22.   Interpelácie poslancov 

23.   Diskusia 

24.   Návrh na uznesenie 

25.   Záver 

 

1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,  

 overovateľov  zápisnice a voľba návrhovej komisie  

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce. 

Privítala prítomných a konštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov 

a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.                 

Oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní poslanci navrhovaný program schválili 

bez pripomienok.   

Za overovateľov určila poslancov:  Ľubomír Zambori 

                                                         Peter Andrejko 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Mihóková Zuzana 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MDDr. Štefan Šosták 

                                                                        Anna Kačuráková 

                                                                        Milan Čirip  

                                                                                                                                                 

1. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení  predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.10.2015 

vypracovala pani Mária Rožoková, kontrolórka obecného úradu. Konštatovala, že uznesenia boli 

splnené, prípadne sa plnia. Kontrola uznesení tvorí prílohu zápisnice. Poslanci kontrolu uznesení 

zobrali na vedomie.  

 

2. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 

Návrh rozpočtu na rok 2016 predložila ekonómka obce p. Andrejková. Bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovej stránke obce od 19.11.2015, počas tejto doby neboli k nemu vznesené žiadne 

pripomienky. Rozpočet je schválený ako vyrovnaný v celkovej výške 1 163 500,00 Eur. Poslanci 

navrhovaný rozpočet schválili. 

 

3. Prerokovanie rozpočtu obce na roky 2017-2018 

Poslanci prerokovali rozpočet obce na roky 2017 a 2018, ktorý predložila p. Andrejková. 

 

      5.   Schválenie rozpočtu ZŠ na rok 2016 

      Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu Základná škola Zemplínska Teplica, ktorej rozpočet 

nadväzuje na rozpočet obce. Jej činnosť je financovaná prevažne zo štátneho rozpočtu, čiastočne 

z rozpočtu obce a prípadných darov a dotácií. Pre rok 2016 bol navrhnutý aj schválený vyrovnaný 

rozpočet v sume 552160,00 Eur.    

  

     6.   Prerokovanie rozpočtu ZŠ na roky 2017-2018 
Poslanci prerokovali rozpočet Základnej školy na roky 2017 a 2018, ktorý predložila p. Andrejková. 

 

     7.   Návrh na úpravu rozpočtu 2015 rozpočtovým opatrením č. 5 a 6   

 Návrh na úpravu rozpočtu predložila ekonómka obce p. Andrejková. Rozpočtové opatrenie č. 5 

zobrali na vedomie, nakoľko sa jedná  len o úpravu o sumy, ktoré boli poukázané zo štátneho 
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rozpočtu pre základnú školu, z Okresného úradu Košice, Odboru školstva. Rozpočtovým opatrením 

č. 6 bola navrhnutá úprava rozpočtu podľa potrieb obce. Poslanci úpravu rozpočtu schválili bez 

pripomienok. 

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 vypracovala a predložila kontrolórka obecného úradu  p. 

Mária Rožoková. Návrh plánu bol od 25.11.2015 zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce, poslanci nežiadali nič doplniť a schválili ho bez pripomienok s tým, že v prípade potreby sa 

kontroly doplnia počas roka. 

 

9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016  

Starostka predložila poslancom návrh plánu na zasadnutia OZ v roku 2016. Podľa zákona je 

zastupiteľstvo povinné zísť sa minimálne 4-krát ročne.  Plánujú sa celkom 4 zasadnutia v mesiacoch 

február, jún, október a december. Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa počas roka môže 

zvýšiť podľa potreby. Dátum a čas každého zasadnutia je vopred oznámený verejnosti na obecnej 

tabuli a webovej stránke. V roku 2015 sa obecné zastupiteľstvo zišlo zatiaľ 7 x. 

 

10. Sadzobník cien za služby poskytované obcou na rok 2016 

Obecný úrad vypracoval sadzobník cien za služby poskytované obcou Zemplínska Teplica a za 

prenájom nehnuteľných vecí, ktorý bude platiť od 1.1.2016.  Pri väčšine položiek zostala zachovaná 

cenová úroveň z roku 2015. Sadzobník cien poslanci jednohlasne schválili a je k dispozícii 

občanom na webovej stránke obce. 

 

11. Program rozvoja bývania 2016 – 2020 

Program rozvoja bývania musí mať obec vypracovaný v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. Je to strednodobý rozvojový dokument, ktorého schválenie je podmienkou získania 

dotácie na výstavbu bytov. Program rozvoja bývania bytov pozostáva z dvoch častí – analytickej 

a programovej. Analytická časť je zameraná na analýzu súčasného bytového fondu v obci, 

demografický vývoj za predchádzajúce roky a prognózu do roku 2019. Programová časť rieši ciele 

bytovej politiky na nadchádzajúce obdobie a potrebu výstavby nových bytov, kde bude určená 

lokalita výstavby. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo z údajov z posledného sčítania v r. 2011 

a z evidencie občanov v obci. Poslanci sa oboznámili s predloženým dokumentom a bez 

pripomienok ho schválili. Program bude zverejnený na webovej stránke obce. 

 

12.   Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZUŠ, MŠ a ŠKD  

        so  sídlom na území obce Zemplínska Teplica 

Povinnosť mať vypracované dané VZN vyplýva obci zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve. Obec si nastavuje pravidlá financovania škôl tak, aby 

zohľadňovali špecifiká  a individuálne  potreby jednotlivých škôl. Pri určovaní dotácie vychádza 

obec z prognózy príjmov z podielových daní od štátu v nasledujúcom roku a zo skutočnej potreby 

finančných prostriedkov v jednotlivých prevádzkach. Na základe týchto údajov obec každoročne 

dopĺňa dané VZN dodatkom. Návrh dotácií pre ZUŠ, MŠ a ŠKD so  sídlom na území obce 

Zemplínska Teplica na rok 2016 je vo vyšších sumách v porovnaní s rokom 2015. 

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 5/2012 bol v predstihu  e-mailom zaslaný poslancom a od 25.11.2015 

bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Návrh bol upravený pri dotácii na školský 

klub detí z 50,00 Eur na 52,00 Eur/žiak a dotácia na potencionálneho stravníka zo 125,00 Eur na 

128,00 Eur/žiak. Poslanci dodatok č. 3 k VZN č. 5/2012 jednohlasne schválili. 

 

13.  VZN č. 3/2015 o ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov  

       na verejných priestranstvách a iných nosičov informácií počas volebnej kampane  

       pre voľby do NR SR, voľby do EP, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby  

       do orgánov samosprávy obcí 
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Umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách bolo doteraz upravené VZN č. 

2/2010 a 3/2006.  V súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami je potrebné nanovo upraviť 

túto problematiku a určiť konkrétne miesta, kde sa povoľuje vylepovať volebné plagáty. V našej 

obci sú to sklenené výplne vo vestibule kultúrneho domu, dve úradné tabule pri obecnom úrade 

a plechový panel pred nákupným strediskom. Okrem uvedených plôch je vylepovanie volebných 

plagátov zakázané. 

Návrh VZN č. 3/2015 bol v predstihu  e-mailom zaslaný poslancom a od 25.11.2015 bol zverejnený 

na úradnej tabuli a webovom sídle obce. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci 

VZN č. 3/2015  jednohlasne schválili. 

  

14.  VZN č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Z. Teplica č. 7/2008 o miestnom  

       poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Z dôvodu schválenia nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch účinného od 1.1.2016, je obec 

povinná zapracovať príslušné zmeny do svojho VZN, ktoré musí platiť od 1.1.2015. Pre stavebný 

odpad sa ustanovuje povinný množstevný zber drobných stavebných odpadov, preto je potrebné 

ustanoviť sumu za kilogram tohto odpadu, miesto uloženia a spôsob platenia poplatku. V zákone je 

určená minimálna a maximálna suma poplatku, naša obec po konzultácii so skládkou vo 

V.Ozorovciach určila sumu 0,018 Eur za kilogram, ktorá zodpovedá reálnym nákladom a blíži sa 

k spodnej hranici. Občan svoj drobný stavebný odpad odovzdá na skládku a na základe vážneho 

lístka príde zaplatiť poplatok na obecný úrad a tento bude následne poukázaný skládke. Tento 

postup vyplýva zo zákona. Poplatok za komunálny odpad bol doteraz stanovený v dvoch sumách. 

Občania, ktorí preukázateľne recyklovali odpad, platili nižšiu sumu 8,17 Eur a ostatní sumu 10,22 

Eur. Nakoľko kontrolou z nadriadeného orgánu bolo zistené, že sadzba musí byť jednotná a kažý 

musí separovať, poslanci poplatok za komunálny odpad na rok 2016 stanovili na sumu 10,22 Eur na 

osobu a rok. Obec napriek tomu každý rok za likvidáciu odpadu dopláca. 

Návrh VZN č. 4/2015 bol v predstihu  e-mailom zaslaný poslancom a od 25.11.2015 bol zverejnený 

na úradnej tabuli a webovom sídle obce. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci 

VZN č. 4/2015  jednohlasne schválili. 

 

15. VZN č. 5/2015 o používaní pyrotechnicky v obci Zemplínska Teplica 

Nové všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa používania pyrotechniky bolo potrebné prijať 

z dôvodu legislatívnych zmien v tejto oblasti. Doteraz zákon len ukladal zákaz používať tzv. 

zábavnú pyrotechniku vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských 

zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov. V zmysle novej novely zákona 

o výbušninách č. 58/2014 Z. z. obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne 

záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov na území 

obce alebo v jej častiach. Používanie týchto výrobkov bude v našej obci povolené len dňa 

31.12.2015 od 19:00 hod. do 24:00 hod.  a dňa 1.1.2015 od 00:00 hod. do 3:00 hod., ináč je 

zakázané na celom území obce.  

Návrh VZN č. 5/2015 bol v predstihu  e-mailom zaslaný poslancom a od 25.11.2015 bol zverejnený 

na úradnej tabuli a webovom sídle obce. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci 

VZN č. 5/2015 jednohlasne schválili. 

 

16.  Žiadosť o poskytnutie podpory  v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o ŠFRB 

V súvislosti s výstavbou bytového domu „C“ je potrebné, aby obec požiadala o poskytnutie 

podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, aby mohla následne odkúpiť bytový dom „C“ v čase, 

keď už bude postavený. Poslanci podanie žiadosti o poskytnutie podpory  v súlade so zákonom č. 

150/2013 Z. z. o ŠFRB schválili bez pripomienok. 

 

17.  Prenájom pozemku parc. č. 278/1 a 278/8 v zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zákona  

       č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v neskoršom znení 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 29.10.2015 poslanci schválili zámer prenájmu pozemku 
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s ohľadom na osobitný zreteľ pre firmu BLS com, s.r.o., Košice v súvislosti s výstavbou bytového 

domu „C“. Zámer bol dňa 23.11.2015 zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce, neboli 

vznesené žiadne námietky. Poslanci jednohlasne schválili prenájom pozemku firme BLS com, s.r.o., 

Košice za cenu 100,00 Eur/m2 ročne na dobu do právoplatného skončenia kolaudácie bytovky, 

najneskôr však do 31.12.2018. 

Obec Zemplínska Teplica je výlučným vlastníkom pozemkov parc.reg. CKN č. 278/1 a parc.reg. 

CKN č. 278/8, vedené na LV č. 787 v kat. území Zemplínska Teplica. Z dôvodu záujmu o nájomné 

byty v obci Zemplínska Teplica obce sa rozhodla postaviť 1x8 byt. dom na cit. parcelách, za účelom 

uspokojenia aspoň časti záujemcov o nájomné byty.  

    Na realizáciu 3x8 byt. domov ,,A", ,,B" a ,,C" je vydané stavebné povolenie pod č. 

6894/182/2007 zo dňa 4.11.2007, s právoplatnosťou od 2. 1. 2008, zmena pod číslom 255/020/2008 

zo dňa 4.2.2008, s právoplatnosťou od 11.2.2008, zmena pod číslom 27/003/2010 zo dňa 19.1.2010, 

s právoplatnosťou 10.2.2010 a prislúchajúcu miestnu komunikáciu stav. povolenie číslo 

1005/191/2007 zo dňa 28. 12. 2007 s právoplatnosťou 13.1.2008. Zrealizovaná bola výstavba 

bytového domu „A“ a „B“. Vzhľadom na to, že obec Zemplínska Teplica považuje za vhodné 

požiadať o dotáciu  Štátny fond rozvoja bývania na výstavbu bytového domu „C“ začiatkom roka 

2016 s tým, že cit. bytový dom bude postavený a ukončený do roku 2018, nie je vhodné pozemky 

predať, vhodné je iba prenajať  obchodnej spoločnosti BLS com.  s.r.o., ktorá pri predbežnom  

rokovaní za stanovených podmienok je schopná cit. bytový dom postaviť a včas odovzdať, uvedená 

spoločnosť už v minulosti vykonávala stavebné práce pre našu obec, ukončila stavby v  dohodnutej 

lehote a kvalitne, z uvedeného dôvodu považujeme Zámer prenájmu majetku obce schváliť tak, ako 

sa navrhuje, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb.. Za prenájom je stanovená cena 100,00 Eur ročne z dôvodu, že po právoplatnom ukončení 

výstavby cit. bytového domu k pozemkom  sa ukončí nájomný vzťah nájomcu a dôjde k 

usporiadaniu vzťahov aj k byt. domu ,,C". Ak by sa stavba nezahájila do doby 2 rokov od uzavretia 

nájomnej zmluvy, nájomný vzťah by sa skončil.  

Obecný úrad pripravil zmluvu o prenájme s ohľadom na osobitý zreteľ a zmluvu o postúpení práv 

a prevzatí záväzkov a zmene stavebníka, ktoré sú podmienkou, aby mohla firma začať s výstavbou. 

Obecné zastupiteľstvo návrhy zmlúv schválilo a poverilo obecný úrad, aby zabezpečil podpísanie 

zmlúv a všetky potrebné úkony. Zmluvy budú v zmysle zákona po podpise zverejnené na webovej 

stránke obce. 

 

18.  Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 

Starostka stručne zhodnotila plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce do roku 

2015. Poslanci túto správu vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice.  

Starostka pripomenula poslancom potrebu prijať Program rozvoja obce na nové obdobie rokov 

2015 – 2022. Tento plán je strategickým dokumentom pre rozvoj obce a povinnosť jeho prijatia 

vyplýva obci zo zákona č. 538/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.  Obecný úrad vykonal 

prieskum trhu a podpísal zmluvu na vypracovanie plánu s víťaznou firmou Centrum regionálneho 

rozvoja Košického samosprávneho kraja, n.o. Košice: Občania boli oslovení dotazníkmi, aby sa 

vyjadrili k potrebám obce v budúcom období. Na spracovaní programu sa podieľajú schválené 

komisie a dokument je toho času v záverečnej fáze spracovania. 

 

19.  Smernica o verejnom obstarávaní č. 4/2015 

Starostka obce predložila poslancom návrh smernice o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje postup 

verejného obstarávateľa a určených zamestnancov a externých subjektov pri zabezpečovaní 

a uskutočňovaní postupov zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek podľa zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Návrh smernice bol v predstihu  e-mailom zaslaný 

poslancom. K návrhu smernice neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci ju jednohlasne 

schválili. 
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20.  Zhodnotenie činnosti obce v roku 2015 

Starostka obce v krátkej správe zhodnotila činnosť obce za rok 2015, ktorý môžeme označiť ako 

úspešný nielen v spoločenskom živote obce ale aj na úseku investičnej výstavby. Spomenula všetky 

významné investície a projekty, ako aj dôležité akcie a podujatia, ktoré sa v našej obci uskutočnili 

v minulom roku. Na záver sa poďakovala poslancom za spoluprácu aj zamestnancom obecného 

úradu za vzornú realizáciu pracovných úloh. Správa o zhodnotení činnosti obce za rok 2015 je 

prílohou zápisnice a bude zverejnená na webovom sídle obce a úradnej tabuli. 

 

21.  Rôzne  

A/príspevok na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

Poslanci schválili, že príspevok na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (krúžková činnosť) ostane 

na minuloročnej výške v sume 60,00 ročne na 1 dieťa. Obecný úrad podpíše zmluvy s jednotlivými 

poskytovateľmi záujmového vzdelávania na rok 2016. 

 

B/odmeny poslancom 

Starostka navrhla poslancom odmeny v jednotnej výške 190,00 Eur na osobu a zástupcovi starostky 

vo výške 350,00 Eur. Kontrolórke obecného zastupiteľstva navrhla odmenu vo výške 30 % hrubej 

mzdy za mesiac december 2015. Návrh bol prijatý.  

 

C/ prerokovanie platu starostky 

Obecné zastupiteľstvo je zo zákona povinné raz ročne prerokovať plat starostky. Táto povinnosť už 

v budúcnosti nebude, keďže NR SR schválila novelu zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Nakoľko novela zákona bude účinná až od 

1.1.2016, poslanci prerokovali plat starostky, ktorý ponechali v pôvodnej základnej výške, ktorá jej 

vyplýva zo zákona, t. j. priemerná mzda v NH 858,00 x koeficient 1,98 = hrubá mzda 1698,84 Eur.  

Poslanci schválili  starostke  jednorázové navýšenie platu o  70 % na jeden mesiac december. 

 

C/sieť infocentier región Slanské vrchy 

Organizácia Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy písomne oslovila našu obec, či by niektorá 

právnická alebo fyzická osoba z obce podnikajúca v oblasti cestovného ruchu, alebo súvisiacej 

oblasti, nemala záujem prevádzkovať infocentrum. Dala by k dispozícii malú časť priestoru 

a organizácia zabezpečí stojan s informačno-prezentačným materiálom a tabuľu pri vstupe. 

Infocentrum by poskytovalo predovšetkým lokálne informácie, ktoré majú praktický význam pre 

návštevníkov pohybujúcich sa v danej lokalite. O vstup do projektu prejavila záujem p. Ľubomíra 

Zamboriová, ktorá prevádzkuje v obci o. i. aj cukráreň. Poslanci súhlasili bez pripomienok. 

 

D/žiadosť o úpravy v nájomnom byte 

Nájomca obecného bytu, Ing. D. Varšová, požiadala písomne obecné zastupiteľstvo o dovolenie 

nainštalovať v byte umývačku riadu na spoločnej stene, čo si bude vyžadovať búranie kvôli prívodu 

vody. Poslanci  so žiadosťou súhlasili  s podmienkami: inštalácia a všetky práce na vlastné náklady 

nájomcu, pričom pri ukončení nájmu nebude nárok na refundáciu nákladov. Práce musia byť 

prevedené oprávnenou osobou a skonzultované s vodárom, ktorý pracuje pre obec, aby nedošlo 

k poškodeniu majetku obce pri neodbornej manipulácii. 

 

E/vyhodnotenie ponuky firmy Energocom Plus, s.r.o. – optimalizácia dodávok energií – 

verejné osvetlenie obce Zemplínska Teplica  

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 29.10.2015 sa zúčastnili zástupcovia firmy Energocom plus, 

s.r.o., Košice, ktorí prezentovali projekt optimalizácie verejného osvetlenia v našej obci. Ponúkla 

dve možnosti financovania projektu: priamo obcou alebo tzv. koncesnú zmluvu, kde by obec 

splácala vstupnú investíciu firme po dobu 6 rokov, pričom výška splátky by bola nižšia ako súčasná 

platba za elektrinu a zároveň by obci odpadli náklady na údržbu verejného osvetlenia. Obecné 

zastupiteľstvo sa prikláňa k možnosti koncesnej zmluvy, nakoľko obec nemá v súčasnosti finančné 
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prostriedky na priame financovanie, je však potrebné ešte prerokovať podmienky. 

Zamestnanci firmy v mesiaci november nainštalovali na skúšku na ul. Obchodnej dve svetlá rôznej 

intenzity, slabšie 12 W a silnejšie 18 W. Ohlasy od poslancov aj niektorých obyvateľov hovoria, že 

lepšie je nainštalovať 18W, v prípade podpisu zmluvy sa obec pravdepodobne rozhodne pre nich.  

 

F/ splatnosť Prvého municipálneho úveru v Prima banka Slovensko, a. s. 

Starostka sa vrátila k tomuto problému, ktorý sa riešil na OZ dňa 29.10.2015. Poslanci poverili 

obecný úrad preveriť, či sa pri predĺžení splatnosti úveru zvýši záväzok obce voči banke. Starostka 

odpovedala, že istina sa nezvýši, ale úroky sa navýšia a budeme ich platiť až do celkového splatenia 

úveru. Záver nebol prijatý. 

  

22. Interpelácie 

Starostka informovala poslancov o aktuálne vypísaných výzvach, väčšinou sú určené pre obce  

do 1000 obyvateľov. Výzvu na zateplenie verejných budov, ktorú sme plánovali využiť 

na zateplenie obecného úradu, pravdepodobne taktiež nebudeme môcť využiť, nakoľko využívame 

hospodársky viac ako 15 % budovy (pošta, telekomunikácie, lekáreň). Starostka to ešte preverí.  

Zapojíme sa do výzvy na prístavbu/rekonštrukciu MŠ.  

P. Zambori – autá, ktoré vozia drevo z lesa, znečisťujú silne blatom ulicu Na záhumní. Firma už 

bola raz upozornená, cestu po sebe čistí, ale len tak, že veľké kusy blata zmetú ku krajnici. 

Starostka bude opätovne kontaktovať konateľa. 

P. Zambori – navrhol zorganizovať turnaj v ping-pongu v telocvični ZŠ niekedy medzi sviatkami, 

termín upresnia. 

  

23. Diskusia  

Samotná diskusia sa nekonala, nakoľko  prítomní poslanci diskutovali pri prerokovávaní 

jednotlivých bodov programu.  

 

24. Návrh na uznesenie  

Návrh na uznesenie predložil MDDr. Štefan Šosták, poslanci hlasovali za každé uznesenie osobitne. 

Uznesenie je prílohou zápisnice.  

 

25. Záver  

Starostka poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva ukončila.  

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková  

 

Overovatelia:  Andrejko Peter 

                       Zambori Ľubomír 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Jozefína Uhaľová  

                                                                                                 starostka obce  

 

 

 

 


