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                                                         Z Á P I S N I C A  

         z 36. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 11. 2018 o 17.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Peter Andrejko, poslanec                                        Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent    

MDDr. Štefan Šosták, poslanec                              Miriama Kompírová, samost. odbor. referent      

Milan Čirip, poslanec                                           

Peter Prezbruch, poslanec                                                                            

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                               

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce 

 

Ospravedlnení:   
Anna Kačuráková, poslankyňa, Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa, JUDr. Miloš Remeš, 

poslanec, Ľubomír Mizia, poslanec 

 

Ďalší prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

PROGRAM :  

 

1. Otvorenie 

    a/ Schválenie programu rokovania 

    b/ Voľba návrhovej komisie 

    c/  určenie overovateľov zápisnice 

    d/  určenie zapisovateľa   

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 

3. Pridelenie bytu v nájomnom dome „C“ 

4. Schválenie zámennej zmluvy na pozemok pri hasičskej zbrojnici  

5. Návrh na úpravu rozpočtu 

6. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

7. Dotazy a dopyty občanov 

8. Záver 

  

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 5 poslancov a zasadanie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

Nakoľko nie je prítomná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, nie je možné v zmysle  § 9a 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí rozhodovať prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. Z tohto dôvodu starostka navrhla vyradiť bod č. 4 z programu a presunúť ho na budúce 

zasadnutie OZ.             

Prítomní poslanci takto navrhovaný program schválili bez pripomienok.   

 

Za overovateľov určila poslancov:  Peter Andrejko                  

                                                         Ľubomír Zambori                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 
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Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MDDr. Štefan Šosták                  

                                                                        Peter Prezbruch                                                                                                

                                                                        Milan Čirip 

 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 500/XI/2018, č. 501/XI/2018 a č. 502/XI/2018. 

   

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2018 

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 bolo prijaté uznesenie č. 503/XI/2018. 

 

3. Pridelenie bytu v nájomnom dome „C“ 

Poslanci rozhodovali o pridelení bytu č. 7 v bytovom dome C, nakoľko nájomníci, ktorým bol 

pôvodne pridelený, ho z rodinných dôvodov odmietli. Bolo potrebné bezodkladne rozhodnúť 

o pridelení bytu ďalším záujemcom, nakoľko v opačnom prípade obec prichádza o príjmy 

z prenájmu, z ktorých sa uhrádza úver za bytový dom. Uvoľnený byt poslanci pridelili žiadateľovi 

v poradí, ktorý spĺňa podmienky – Lukášovi Spišákovi. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 504/XI/2018. 

 

4. Schválenie zámennej zmluvy na pozemok pri hasičskej zbrojnici 

Bod bol presunutý na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva a nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

5. Návrh na úpravu rozpočtu 
Návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9 predložila p. starostka. Jedná sa o presun 

medzi položkami. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 505/XI/2018. 

 

6. Interpelácie poslancov a informácie starostky 

Neboli žiadne. 

 

7. Dotazy a dopyty občanov 

Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí sa nezúčastnili žiadni občania. 

 

8. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Overovatelia:  Peter Andrejko                  

                        Ľubomír Zambori                                                                                                

            

 

             

 

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 


