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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         Zo 26. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 08. 12. 2017 o 18.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa         Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent    

MDDr. Štefan Šosták, poslanec                             Ivana Andrejková, samost. odbor. referent                         

Anna Kačuráková, poslankyňa                                                                             

Peter Prezbruch, poslanec 

JUDr. Miloš Remeš, poslanec 

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                               

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce 

 

Ospravedlnení:   
Milan Čirip, poslanec, Peter Andrejko, poslanec 

 

Ďalší prítomní: 

Mária Rožoková, kontrolórka obce, Mgr. Marcela Stančíková, riaditeľka ZŠ 

  

PROGRAM :  

 

1. Otvorenie 

    a/ Schválenie programu rokovania 

    b/ Voľba návrhovej komisie 

    c/  určenie overovateľov zápisnice 

    d/  určenie zapisovateľa 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Návrh na schválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2017 a stanovisko kontrolóra 

4. Prerokovanie rozpočtu obce  a ZŠ na roky 2019-2020 

5. Správa audítora  

6. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou pre rok 2018 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce v roku 2017 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018 

10. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských  

    Zariadení zriadených obcou Zemplínska Teplica 

11. Návrh VZN o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  

      znečisťovania 

12. Návrh VZN  o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

13. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 

14. Zhodnotenie činnosti obce v roku 2017 

15. Prenájom pozemku vo vlastníctve obce pre firmu GVP, s.r.o. 

16. Rôzne – informácie o nových výzvach na čerpanie dotácií z IROP 

               - informácia o schválení štatútu MAS Sečovský región a možnostiach čerpania dotácií 

                  z Programu rozvoja vidieka SR 

               - žiadosti občanov 

17. Interpelácie poslancov 

18. Dotazy a dopyty občanov 

19. Záver 
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1. Otvorenie - 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 7 poslancov 

a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.                 

Oboznámila ich s programom rokovania.  

Prítomní poslanci navrhovaný program schválili bez pripomienok.   

 

Za overovateľov určila poslancov:  JUDr. Miloš Remeš 

                                                         Peter Prezbruch 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková 

                                                                        MDDr. Štefan Šosták 

                                                                        Ľubomír Mizia 

  K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 357/XII/2017, 358/XII/2017, 359/XII/2017.  

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 10.10.2017 

vypracovala a predložila pani Mária Rožoková, kontrolórka obecného úradu. Konštatovala, že 

uznesenia boli splnené, resp. sa plnia. Kontrola uznesení tvorí prílohu zápisnice. Poslanci kontrolu 

uznesení zobrali na vedomie. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 360/XII/2017. 

 

3. Schválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2018 a stanovisko kontrolórky 
Návrh rozpočtu na rok 2018 pre obec a základnú školu, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce 

predložila starostka.  Bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred jeho 

schvaľovaním, počas tejto doby neboli  k nemu vznesené žiadne pripomienky. Rozpočet je navrhnutý 

ako vyrovnaný, príjmy v celkovej výške 2.771.676,00 Eur, z toho ZŠ 598.000,00 Eur, výdavky v 

celkovej výške 2.771.676,00 Eur, z toho ZŠ 690.331,00 Eur.  Kontrolórka obce p. Mária Rožoková 

predložila k návrhu rozpočtu kladné stanovisko, ktoré poslanci vzali na vedomie.  

Poslanci  rozpočet obce a ZŠ na rok 2018 jednohlasne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 361/XII/2017. 
 

4. Prerokovanie rozpočtu obce a ZŠ na roky 2018-2019 
Poslanci prerokovali rozpočet obce a základnej školy na roky 2018 a 2019, ktorý predložila p. starostka. 

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, na rok 2019 – 1.486.011,00 Eur a na rok 2020 - 1.421.702,00 

Eur. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 362/XII/2017. 

 

5. Správa audítora  

Správu audítora  ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016 vypracovala audítorka obce p. 

Ing. Paulína Baňacká a prečítala ekonómka obce p. Ivana Andrejková. Audítorka vyjadrila názor, že 

účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce v súlade s príslušnou 

legislatívou. Poslanci správu vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu 

bolo prijaté uznesenie č. 363/XII/2017. 

 

6. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou na rok 2018 
Starostka predložila poslancom návrh sadzobník cien za služby poskytované obcou Zemplínska Teplica 

a za prenájom nehnuteľných vecí, ktorý bude platiť od 1.1.2018. Pri väčšine položiek zostala zachovaná 
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cenová úroveň z roku 2017. Poplatky, ktoré sa občanov najviac dotýkajú, t.j. za zber a odvoz odpadu, 

daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa, kanalizáciu  a obecnú vodu sa v roku 2018 nebudú zvyšovať. 

Sadzobník cien vrátane jeho úprav poslanci jednohlasne schválili a bude k dispozícii občanom na 

webovej stránke obce. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 364/XII/2017. 

 

7. Návrh na úpravu rozpočtu obce v roku 2017 

Návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6 predložila ekonómka obce p. 

Andrejková. 

Viacero požiadaviek na úpravu rozpočtu obce v r. 2017 predložila riaditeľka základnej školy Mgr. 

Marcela Stančíková. Týkajú sa plánovaného nákupu umývačka riadu do školskej kuchyne a 

zvýšenia počtu učiteľov v školskom klube detí na 2, s čím súvisia aj zvýšené náklady na mzdy 

a odvody. Takisto požiadala obec o finančný príspevok na mzdy a pracovné odevy pre 

zamestnancov, ktorí sú zamestnaní cez § 54, do doby, kým im nebudú financie refundované zo 

strany ÚPSVaR Trebišov, potom ich vrátia. Riaditeľka zároveň požiadala obecné zastupiteľstvo 

o vrátenie preplatku poistného za zamestnávateľa a taktiež, aby peniaze získané z prenájmu 

telocvične sa mohli použiť na nákup ochranných sietí na okná. 

Starostka v súlade s platnými zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

v Zemplínskej Teplici  navrhla poslancom odmeny vo výške 235,00 Eur na osobu brutto, poslancom 

s výkonom funkcie od 1.7.2017 po 135,00 Eur na osobu brutto a zástupcovi starostky vo výške 350,00 

Eur brutto. Kontrolórke obecného zastupiteľstva navrhla odmenu vo výške 30 % hrubej mzdy za mesiac 

december 2017. Poslanci navrhli jednorázové navýšenie platu starostky o 50 % za mesiac november 

2017 a  o 50 % za mesiac december 2017.  

Poslanci návrhy na úpravu rozpočtu schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 

365/XII/2017. 

 

8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 vypracovala a predložila kontrolórka obecného úradu p. 

Mária Rožoková. Plán kontrol je vypracovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení a kontroly sú 

zamerané najmä na účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom 

a ďalšiu činnosť obce. Návrh plánu bol v predstihu 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. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 366/XII/2017. 

 

9. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018 
Starostka predložila poslancom návrh plánu na zasadnutia OZ v roku 2018. Podľa zákona je 

zastupiteľstvo povinné zísť sa minimálne 4-krát ročne.  Plánuje sa celkom 5 zasadnutí v mesiacoch 

február, máj, august, október a november. 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 2017 sa obecné zastupiteľstvo zišlo zatiaľ 7 krát (vrátane dnešného 

zasadnutia). K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 367/XII/2017. 

 

10. Dodatok č. 5 k VZN č. 5/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej 

školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zemplínska Teplica 
Starostka informovala poslancov, že 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 uvedené VZN č. 5/2012 dodatkom. Návrh dotácií pre materskú školu, školskú 

jedáleň pri ZŠ a Školský klub detí so  sídlom na území obce Zemplínska Teplica na rok 2018 je 

v rovnakých resp.  vyšších sumách v porovnaní s rokom 2017. Dotácia na potencionálneho stravníka ZŠ 

bola upravená zo 135,00 Eur na 148,00 Eur/žiak. 
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Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 5/2012 bol v predstihu  zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce a e-mailom zaslaný poslancom. Poslanci dodatok č. 5 k VZN č. 5/2012 jednohlasne schválili. 

 

11. Návrh VZN č. 3/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi  

      znečisťovania 
Starostka informovala poslancov, že potreba mať vypracované toto VZN vyplýva obci zo zákona č. 

401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Ten určuje 

oznamovaciu a poplatkovú povinnosť za znečisťovanie ovzdušia právnickým osôb a fyzickým osobám 

oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, t. j. zariadenia na 

spaľovanie palív, ktorých príkon je do 300 kW. Zákon umožňuje obci upraviť si túto problematiku 

podľa aktuálnej potreby, vrátane vyčlenenia tých prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia, ktorým poplatok nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na 

ktorých sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť. 

Návrh VZN č. 3/2017 bol v predstihu  zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce a e-mailom 

zaslaný poslancom. Poslanci VZN č. 3/2017 jednohlasne schválili. 

 

12. Návrh VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
Starostka informovala poslancov, že ak obec poskytuje elektronické služby, musí mať vypracované 

dané VZN, ktoré obsahuje všetky podrobnosti o elektronickej komunikácii. Vyplýva to zo zákona č. 

305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a § 98b  zák. č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. Naša obec zabezpečuje elektronické služby prostredníctvo ústredného portálu verejnej správy 

www.slovensko.sk a špecializovaného portálu www.dcom.sk. Účelom VZN je určiť spôsob, ako môžu 

občania a iné fyzické a právnické osoby komunikovať s obcou elektronicky a aké služby si môžu týmto 

spôsobom vybaviť. 

Návrh  VZN č. 2/2017 bol v predstihu  zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce a e-mailom 

zaslaný poslancom. Poslanci VZN č. 2/2017  jednohlasne schválili. 

 

13. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 
Starostka stručne zhodnotila plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce v roku 2017 

a vymenovala investičné a neinvestičné projekty, ktoré sa v obci realizovali a ktoré sú v príprave. 

Poslanci túto správu vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 368/XII/2017. 

 

14. Zhodnotenie činnosti obce v roku 2017  
Starostka obce  v  správe zhodnotila činnosť obce za rok 2017, ktorý môžeme označiť ako úspešný 

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

investície a projekty, ako napr. kolaudáciu kanalizácie na Jarnej a Novej ulici, začatie výstavby 

bytového domu C, výmena okien v telocvični a mnohé iné, ale aj kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sa v 

našej obci uskutočnili v minulom roku. Vyzdvihla aj činnosť materskej školy, základnej školy, 

dobrovoľných hasičov, futbalistov, stacionára a ostatných organizácií, ktoré pôsobia v obci, robia jej 

dobré meno a poskytujú služby našim občanom.  Na záver sa poďakovala poslancom za spoluprácu aj 

zamestnancom obecného úradu za vzornú realizáciu pracovných úloh. Správa o zhodnotení činnosti 

obce za rok 2017 je prílohou zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 
369/XII/2017. 

 

15. Prenájom pozemku vo vlastníctve obce pre firmu GVP, s.r.o. 

Spoločnosť GVP, s.r.o. požiadala o prenájom obecného pozemku  parc. č. 80/9 za účelom 

umiestnenia reklamného zariadenia. Obec na predchádzajúcom zasadnutí dňa 27.9.2017 rozhodla 

o zverejnení zámeru prenájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, a to, že pozemok bol 

nevyužívaný a o jeho prenájom nikto neprejavil záujem. Zámer prenájmu bol zverejnený v zmysle 

zákona. Poslanci s prenájmom súhlasili a poverili obecný úrad, aby zabezpečil prenájom majetku po 

stránke organizačnej, právnej a ekonomickej. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 

http://www.slovensko.sk/
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370/XII/2017. 

 

16. Rôzne 

A/Informácie o nových výzvach na čerpanie dotácií z IROP  

Starostka informovala poslancov o nových výzvach a možnostiach čerpania dotácií z IROP. Pre 

našu obec by pripadalo do úvahy vybudovanie zberného dvora. Poslanci o uvedenej problematike 

dlho diskutovali a po zvážení súhlasili, aby obec podala žiadosť o vybudovanie zberného dvora na 

parcele č. 1124/19 v blízkosti ČOV. 

Starostka zároveň informovala poslancov o výzve na zapojenie sa do Národného projektu Podpora 

vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách, do ktorého sa naša obec 

zaviazala zapojiť. Poslanci s uvedeným súhlasili a poverili obecný úrad na podanie žiadosti 

a zabezpečenie potrebných náležitostí. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 371/XII/2017. 

 

B/ informácia o schválení štatútu MAS Sečovský región a možnostiach čerpania dotácií 

z Programu rozvoja vidieka SR  

Starostka informovala poslancov, že Miestna akčná skupina Sečovský región, ktorej je naša obec 

členom, má už schválený štatút a môže čerpať dotácie z Programu rozvoja vidieka. Vzhľadom na 

to, že dotácia pre každú MAS sa rozdeľuje podľa schváleného kľúča medzi jednotlivých členov, na 

našu obec pripadá suma, ktorá umožňuje len investície malého rozsahu, v opačnom prípade by 

musela obec veľa doplácať zo svojho rozpočtu. Poslanci uvažovali o viacerých možnostiach, napr. 

rekonštrukcia domu smútku, výstavba amfiteátra, multifunkčného ihriska a nakoniec schválili 

výstavbu prístrešku pri Dome smútku na cintoríne a ostatné možnosti v druhom a treťom rade. K 

tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 372/XII/2017. 

 

C/ Dotácia na záujmove vzdelávanie detí a mládeže na rok 2018 

Poslanci rozhodli, že v roku 2018 ostane výška dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže 

(krúžková činnosť) v rovnakej výške ako po minulé roky, t. j. 60 Eur na jedného žiaka na rok. Jedná 

sa o príspevok subjektom, ktoré toto vzdelávanie poskytujú pre deti a mládež od 5 do 15 rokov s 

trvalým pobytom v našej obci. Ak dieťa navštevuje krúžky u viacerých poskytovateľov, dotácia sa 

pomerne rozdelí, najviac však pre 3 subjekty. Poslanci poverili obecný úrad podpísať zmluvy s 

jednotlivými poskytovateľmi, ktorí požiadajú o túto dotáciu. Do dnešného dňa máme žiadosť od 

Základnej školy Z. Teplica, Futbalového klubu a Centra voľného času v Sečovciach.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 373/XII/2017. 

 

D/ Žiadosti občanov 

- Žiadosť p. Ing. I. Nagyovej 

Ing. Nagyová požiadala písomne obecné zastupiteľstvo o inštaláciu retardéra na Okružnej ulici 

z dôvodu rýchlej premávky na tejto komunikácii. Poslanci po diskusii žiadosti nevyhoveli, nakoľko 

retardér by tvoril prekážku pri zimnej údržbe. Na dodržiavanie rýchlosti budú upozorňovať vodičov 

členovia MOPS. 

      -   Žiadosť p. Dezidera Buku 

Dezider Buka st. požiadal obecné zastupiteľstvo o odkúpenie pozemku vo výmere 400 m2, ktorý je 

vo vlastníctve obce. Pozemok sa nachádza sa vedľa jeho rodinného domu a chce ho využívať na 

účely záhrady. Poslanci žiadosti v súčasnosti nevyhoveli s tým, že žiadosť sa bude riešiť v rámci 

realizácie projektu „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych 

komunitách,“ ktorý obec plánuje realizovať. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 

374/XII/2017. 

 

17. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva  

Poslanec Ľ. Zambori – pri prechode pre chodcov pri ZŠ by bolo potrebné obnoviť značku Pozor 

deti alebo Pozor škola. Starostka uviedla, že sa to bude riešiť v rámci budovania nového 
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dopravného značenia v obci.  

Poslanci - Chodník pri ZŠ – je v zlom stave. Starostka uviedla, že obec vyhlásila výberové konanie 

na rekonštrukciu chodníka pri ZŠ, rozpočet vypracovala oprávnená osoba a vyšiel na 12 779,17 Eur, 

je potrebné zvážiť, či to bude obec zrealizovať. Poslanci po diskusii rekonštrukciu schválili. 

Poslanci a Mgr. Marcela Stančíková – stromy okolo plota ZŠ sú prestárle a v zlom stave, bolo by 

potrebné ich nahradiť. Starostka – budeme sa informovať na OÚ – odbore životného prostredia. 

Poslanci – vianočná výzdoba v našej obci je už dlhé roky rovnaká, bolo by vhodné nainštalovať 

niečo na námestie, podobne ako v okolitých obciach. Starostka uviedla, že v r. 2017 sa dokupovali 

malé vianočné ozdoby na stĺpy, preveríme ponuky na veľkú ozdobu, ktorá by mohla byť 

nainštalovaná na námestí. 

Poslanci – navrhli zvýšenie platu starostky, nakoľko jej plat  od nástupu do funkcie je na najnižšej 

zákonnej hranici a nezodpovedá rozsahu práce a povinností, ktoré si jej práca vyžaduje v tak veľkej 

obci, ako je naša a tiež výsledkom pri rozvoji obce. Poslanci jednohlasne odhlasovali zvýšenie 

o 40% s účinnosťou od 1.1.2018. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 375/XII/2017. 

 

18. Dotazy a dopyty občanov 

Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí OZ sa nezúčastnili žiadni občania.  

 

19. Záver 

Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného 

zastupiteľstva ukončila. 

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Overovatelia: Anna Kačuráková 

                       JUDr. Miloš Remeš              

 

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 


