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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         z 12. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 03. 2016 o 17.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Milan Čirip, poslanec                                              Ing. Mihóková Zuzana, samost. odbor. referent 

MDDr. Šosták Štefan, poslanec                                                                                                                                 

Anna Kačuráková, poslankyňa 

Peter Andrejko, poslanec  

Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa 

Mgr. Marcela Stančíková, poslankyňa 

                                

 

Ospravedlnení:   
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce, Ľubomír Zambori, zástupca starostky, Terézia Hrinčáková, 

poslankyňa, JUDr. Miloš Remeš, poslanec  

 

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. Správa o vybavovaní sťažností občanov 

4. Vyhodnotenie kamerového systému 

5. VZN č. 4/2016 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké  

    Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica 

6. Slovenská regionálna spoločnosť, o.z. – žiadosť o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska  

     základnej umeleckej školy 

7. Predĺženie nájomných zmlúv v nájomnom bytovom dome. 

8. Rôzne – žiadosť Futbalového klubu 

9. Interpelácie poslancov 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

            

 

1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,  

 overovateľov  zápisnice a voľba návrhovej komisie  

 

Zasadanie obecného zastupiteľstva zvolala starostka obce písomnou pozvánkou dňa 23. 3. 2016. 

Z dôvodu nepredvídaných okolností sa zasadnutia nemohla zúčastniť, pre pracovné povinnosti sa 

zasadnutia nezúčastnil ani zástupca starostky. Z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti pani 

starostky a zástupcu starostky  poslanci navrhli, aby  zasadanie obecného zastupiteľstva viedol 

poslanec MDDr. Štefan Šosták. Tento návrh bol jednohlasne schválený.  Poverený poslanec MDDr. 

Š. Šosták privítal  prítomných a konštatoval, že z počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov a 

zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. Následne oboznámil ostatných 

s programom rokovania. Navrhovaný program bol schválený bez pripomienok.   
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Za overovateľov určil poslancov:  Anna Kačuráková 

                                                       Ing. Katarína Bačová Ťukotová 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určil: Ing. Mihóková Zuzana 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Mgr. Marcela Stančíková 

                                                                        Peter Andrejko 

                                                                        Milan Čirip  

   

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa                 

22. februára 2016 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.  

 

3. Správa o vybavovaní sťažností občanov 

K tomuto bodu zápisnice pracovníčka obecného úradu Ing. Z. Mihóková uviedla, že v roku 2015  

v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach neboli zaznamenané sťažnosti občanov. 

 

4. Vyhodnotenie kamerového systému 

Správu o vyhodnotení kamerového systému v obci vypracovala pani starostka, prečítal poslanec 

MDDr. Š. Šosták. Naša obec realizuje projekt kamerového systému od roku 2013. Je rozdelený do 

troch etáp, dve už boli zrealizované. V prvej etape sa umiestnilo v obci 6 kamier, v druhej 7 kamier. 

V tretej etape sa plánuje 7 kamier.  Naša žiadosť z augusta 2015 nebola finančne podporená, 

v tomto roku sa obec bude znovu uchádzať o podporu. Kamery prispievajú k zníženiu kriminality 

a vandalizmu v obci a k ochrane majetku občanov. Správa tvorí prílohu zápisnice a poslanci ju vzali 

na vedomie. 

 

5. VZN č. 4/2016 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, 

Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica 

Nové VZN č. 4/2016 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.4 ÚPN obcí Zemplínska Teplica, Veľké 

Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica bolo potrebné prijať z dôvodu 

ukončenia zmien v územnoplánovacej dokumentácii obce, ktoré iniciovala spoločnosť GVP, spol. 

s.r.o., Humenné a pri ktorých došlo k zmene na parcelách č.  80/13 a 86/2 z funkčných plôch zelene 

- záhrady na plochy občianskej vybavenosti.  

Návrh VZN bol v predstihu emailom zaslaný poslancom a zverejnený od 22.2.2016 na webovej 

stránke obce. K návrhu VZN č. 4/2016 neboli do určenej lehoty 23.3.2016 vznesené žiadne 

pripomienky, poslanci ho taktiež bez pripomienok jednohlasne schválili a poverili obecný úrad 

vykonaním ostatných potrebných úkonov súvisiacich s finálnou podobou územnoplánovacej 

dokumentácie obce. 

 

6. Slovenská regionálna spoločnosť, o. z. – žiadosť o súhlas so zriadením elokovaného 

pracoviska základnej umeleckej školy 

Slovenská regionálna spoločnosť, o. z., ako zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy vo 

Vojčiciach, požiadal dňa 3.3.2016 obec o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska v tunajšej 

materskej a základnej škole. V školskom roku 2016/2017 by otvorili tanečný aj výtvarný odbor, za 

používanie školských priestorov budú platiť nájomné. Poslancov zaujala aj informácia, že výška 

školného je len 0,10 eur ročne za žiaka a všetko materiálno-technické zabezpečenie výučby hradí 

škola, čo prispeje k dostupnosti tohto vzdelávania pre všetky deti, ktoré prejavia záujem. Poslanci 
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so  zriadením elokovaného pracoviska súkromnej ZUŠ súhlasili a poverili obecný úrad 

vypracovaním nájomnej zmluvy a vyhotovením všetkých potrebných úkonov.  

 

7. Predĺženie nájomných zmlúv v nájomnom bytovom dome 

K dátumu 31.3.2016 končí nájomná zmluva nájomníkovi M. Marjovovi, o ktorej sa nerozhodlo na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 22.2.2016. Nájomník podpísal zmluvu o uznaní dlhu, ktorú 

však odvtedy splnil len čiastočne.  

Navyše pracovníci obce fyzickou kontrolou zistili, že uvedenému nájomníkovi bol odpojený plyn. 

Predĺžením nájmu by mohlo dôjsť k znehodnoteniu majetku obce a ešte vyšším finančným stratám. 

Po dlhej rozprave so zreteľom na doterajšiu zlú platobnú disciplínu sa poslanci jednohlasne rozhodli 

nájomníkovi zmluvu nepredĺžiť a byt ponúknuť ďalším záujemcom v poradí. 

 

8.  Rôzne  

A/žiadosť Futbalového klubu Zemplínska Teplica o finančný príspevok 

Obec Zemplínska Teplica obdržala dňa 30.3.2016 telefonickú žiadosť od Futbalového klubu 

v Zemplínskej Teplici o poskytnutie finančného príspevku vo výške 3 000,00 Eur na kúpu autobusu 

pre potreby futbalového klubu s tým, aby sa touto požiadavkou poslanci zaoberali na dnešnom 

zasadnutí OZ.   

Poslanci v rozprave uznali, že súčasný autobus je vo veľmi zlom technickom stave a už nevyhovuje 

dnešným požiadavkám na bezpečnosť dopravy, je však potrebné zvážiť, či by nebolo výhodnejšie si 

autobus prenajímať, alebo kúpiť menší mikrobus. Ak obec prispeje na jeho kúpu, tak len pod 

podmienkou, že ho bude môcť v prípade potreby využiť, napr. pre seniorov, pre folklórny súbor, pre 

materskú či základnú školu. Poslanci taktiež kritizovali spôsob a čas predloženia žiadosti. Nakoniec 

po diskusii schválili predbežný zámer poskytnúť futbalovému klubu dotáciu na základe predloženej 

písomnej žiadosti a v prípade, že sa tak stane, poverili obecný úrad následne pripraviť zmluvu 

o poskytnutí dotácie vrátane podmienok, že uvedený dopravný prostriedok bude k dispozícii aj pre 

potreby obce. 

 

9. Interpelácie 

Poslankyňa Ing. K. Bačová Ťukotová oznámila, že na obecnom pozemku nad práčovňou sú 

pohodené roztrhané vrecia s odpadom. Pracovníčka obce uviedla, že o tom má obec vedomosť, 

pracovníci na menších obecných službách ho už odstránili.  Jedná sa o komunálny odpad, ktorý 

niekto vzal vo vreciach od baru z obce, máme aj podozrenie na vinníka, urobí sa pohovor s jeho 

zákonným zástupcom.  

 

10. Návrh na uznesenie  

Návrh na uznesenie predložila Mgr. Marcela Stančíková, poslanci hlasovali za každé uznesenie 

osobitne. Uznesenie je prílohou zápisnice.  

 

11. Záver  

Poslanec MDDr. Štefan Šosták poďakoval prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

Zapísala : Ing. Zuzana Mihóková  

 

Overovatelia : Anna Kačuráková 

            Ing. Katarína Bačová Ťukotová 

 

 

 

                                                                                        MDDr. Štefan Šosták 

                                                                                                 poslanec  


