
                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         z 5. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. 5. 2019 o 16.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                      Za OcÚ :  

                 

Anna Kačuráková, poslankyňa                        Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce  

Jolana Kočišová, poslankyňa                           Ivana Andrejková, samost. odbor. referent    

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec             Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent      

Ľubomír Mizia, poslanec                                 Miriama Kompírová, samost. odbor. referent                                              

Peter Prezbruch, poslanec  

JUDr. Miloš Remeš, poslanec 

Peter Spišák, poslanec  

MDDr. Štefan Šosták, poslanec                                                                          

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                               

 

Ospravedlnení:   

------- 

 

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. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva 

4. Návrh VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene 

5. Návrh VZN č. 3/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

    na určitý čas alebo na určitom mieste v obci Zemplínska Teplica 

6. Návrh VZN č. 4/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

7. Upozornenie prokurátora na VZN 

8. Návrh Zásad na verejné zverejňovanie informácií o činnosti orgánov obce 

    - predkladá JUDr. Remeš 

9. Návrh na výstavbu detského ihriska na Záhradnej ulici 

10. Rôzne  

      - ponuka na vydanie poviedok od spoločnosti Pravé orechové 

      - návrh kúpno-predajnej zmluvy na betónový plot pri studni Teplica 

      - ponuka spolupráce od firmy Sejad-granit, s.r.o. na výstavbu kolumbária 

- posúdenie realizácie opatrení na vodovode 

- opakovaný prenájom obecných bytov  

   – Héžeľová Viera, Mgr. Dominika Popaďáková, Miriam Ščerbíková, Mária Marjová 

- Informácia o plnení Koncepcie rozvoja školy a ďalšie informácie o činnosti školy 

- Informácia o podaní prihlášky do výberového konania na riaditeľku MŠ 

11. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

12. Dotazy a dopyty občanov 

13. 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 8 poslancov 

a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné. 

Starostka dala hlasovať o predloženom programe. Poslanci s predloženým programom 

súhlasili a žiadali ho doplniť o tieto body:  

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – žiadal doplniť o nový bod:  

- informácie k vodovodu Zemplínska Teplica  

 

Poslankyňa Jolana Kočišová – žiadala doplniť program o tieto body:  

- návrh na zrušenie uznesenia č. 68 

- návrh na ocenenie osobnosti z kultúrneho života obce  

 

Poslanec Ľubomír Zambori – žiadal doplniť o nový bod:  

- oplotenie ihriska pri bytovom dome  „C“ 

 

Starostka ešte navrhla program doplniť o tieto body:  

- predĺženie nájomných zmlúv v obecných nájomných bytoch  

- správa o plnení koncepcie rozvoja školy  

- Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1  

 

Prítomní poslanci navrhovaný program vrátane doplnení schválili uznesením č. 69/V/2019.  

 

 Za overovateľov určila poslancov:  Doc. Ing. Ján Molnár, PhD.  

                                                                     Jolana Kočišová  

 

 Za zapisovateľku určila: Miriama Kompírová  

 

 Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci:  Ľubomír Mizia  

                                                                                     Peter Spišák  

                                                                                     Peter Prezbruch  

 

2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ   
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 

26. 3. 2019  vypracovala a predložila pani Mária Rožoková, kontrolórka obce.  

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. 70/V/2019. 

 

Správa o plnení koncepcie rozvoja školy  

Pani starostka vyzvala riaditeľku základnej školy Mgr. Marcelu Stančíkovú, aby predložila  

Správu o plnení koncepcie rozvoja školy. Na prípadné otázky poslancov odpovedala 

riaditeľka priamo. Podrobná písomná správa tvorí prílohu zápisnice.  

Pani riaditeľka informovala poslancov, že ďalšiu takúto správu bude predkladať  

na Rade školy a nie obecnému zastupiteľstvu.  

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. ako predseda Komisie školstva, mládeže a športu sa informoval, 

kde je zápisnica z Rady školy, nakoľko na webovej stránke školy sú posledné materiály 

zverejnené z roku 2016, preto vyzvali riaditeľku základnej školy, aby túto požiadavku 

predložila rade školy. Ďalej sa informoval, aké plány má škola do budúcna a aké projekty boli 

podané od kedy je riaditeľkou školy ona. Pani riaditeľka mu oznámila, že jeden projekt, ale 

aký nekonkretizovala. Poslanec Molnár ďalej navrhol, aby sa škola viac zapájala do projektov 

a výziev, ďalej navrhol, aby sa viac motivovali rodičia k spolupráci so školou.  



Tiež sa informoval, ako je to s projektom na vrátnika. Riaditeľka mu odpovedala, že projekt 

bol podaný na Úrad práce, soc. vecí a rodiny, ale neúspešne.  

Taktiež poslanec Molnár navrhol: Zverejňovať výsledky školy, ale nie menovite, ale 

priemerne ako marketingový ťah na reprezentáciu školy – len dobré výsledky. Zverejňovať 

videa z akcií školy, ale pod heslom len pre rodičov žiakov. Nafotiť priestory školy napr. 

učebne, altánok a okolie školy na propagáciu školy. Zahájenie školského roka robiť vonku 

v areáli školy nie v budove.  

JUDr. Remeš sa informoval, kto je teraz predsedom Rady školy. Pani riaditeľka mu oznámila, 

že počas materskej dovolenky Mgr. Blanky Hanuľovej ju zastupuje Mgr. Lívia Vargová.  

Poslanec Peter Spišák sa informoval, ako je to s upratovaním v základnej škole a ako majú 

služby upratovačky. Pani riaditeľka mu oznámila, že upratovačky majú mať službu len počas 

prestávok, čo je približne jedna hodina denne. Ďalej mu oznámila, že podrobné informácie 

a pokyny mali podané na pracovnej porade školy.  

Pani starostka vyzvala riaditeľku základnej školy, aby pourgovala zverejnenie materiálov 

z Rady školy na webovej stránke školy.  

Poslanci zobrali Správu o plnení koncepcie rozvoja školy na vedomie.  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 72/V/2019. 

 

Po tomto bode programu sa na rokovanie dostavil poslanec MDDr. Štefan Šosták, čím sa 

počet poslancov zvýšil na 9.  

  

3. Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva  

S návrhom rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva oboznámila prítomných poslancov 

pani starostka Mgr. Jozefína Uhaľová. Prítomní poslanci diskutovali k tomuto bodu programu.  

JUDr. Remeš – navrhol, aby zápisnica z obecného zastupiteľstva bola zverejnená do 10 dní  

od zasadania obecného zastupiteľstva a aby bol rokovací poriadok zverejnený na stránke 

obce. 

K návrhu rokovacieho poriadku sa vyjadrila aj pani poslankyňa Jolana Kočišová a navrhla, 

aby sa pôvodný rokovací poriadok OZ porovnal s novým a starý sa novelizoval a bol 

predložený na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstve. K bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

4. Návrh VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej      

    zelene 

Návrh VZN č. 2/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty obce a ochranu verejnej zelene bol 

v predstihu zaslaný poslancom, aby sa s nim oboznámili pred zasadaním obecného 

zastupiteľstva a tiež bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 

na pripomienkovanie. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice. 

Poslanci toto VZN č. 2/2019 schválili jednohlasne bez pripomienok.  

 

5. Návrh VZN č. 3/2019 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo  

    obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste v obci Zemplínska Teplica 

Materiál k tomuto bodu programu – návrh VZN č. 3/2019 bol poslancom zaslaný tiež  

v predstihu, aby sa s ním mohli oboznámiť. Tiež bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce na pripomienkovanie. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice.  

Poslanci VZN č. 3/2019 schválili jednohlasne bez pripomienok.  
 

6. Návrh VZN č. 4/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode  

    a času prevádzky  služieb 

Poslancom bol aj k tomuto bodu programu návrh VZN č. 4/2019 zaslaný v predstihu  

na oboznámenie. Tiež bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce na pripomienkovanie. Návrh VZN tvorí prílohu zápisnice. 

Starostka informovala poslancov, že v nedeľu a vo sviatok nie je možné zakázať zatvoriť  

prevádzku, ak v nej majiteľ predáva sám. 

Poslanci VZN č. 4/2019 schválili jednohlasne bez pripomienok.  



 

7. Upozornenie prokurátora na VZN 

Starostka informovala poslancov, že obec bola upozornená na skutočnosť, že nemá prijaté 

všetky všeobecne záväzné nariadenia, ktoré jej ukladá zákon o obecnom zriadení. 

Z uvedeného dôvodu v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. boli spracované a predložené  

na schválenie uznesenia, o ktorých sa rokovalo v predchádzajúcich bodoch.  

Poslanci toto upozornenie prokurátora zobrali na vedomie.  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 74/V/2019. 

 

8. Návrh Zásad na verejné zverejňovanie informácií o činnosti orgánov obce 

    - predkladá JUDr. Remeš 

Návrh Zásad na verejné zverejňovanie informácií o činnosti orgánov obce predložil poslanec 

JUDr. Miloš Remeš. Informoval, že obce sú povinné zverejňovať svoje činnosti a nič, čo 

žiada zverejniť nie je nad rámec zákona a obce to bežne robia.  

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. – navrhol vybrať len určité body na zverejňovanie, aby sa urobil  

                                                kompromis        

MDDr. Štefan Šosták sa informoval, kto by všetky tieto materiály na zverejnenie spracúval. 

Pani starostka informovala poslancov, že všetky materiály, ktoré je obec povinná zverejňovať 

v rámci zákona sú zverejňované. Zásady buď kopírujú to, čo hovorí zákon a toto sa plní, alebo 

sú tam veci nad rámec zákona. Dotkne sa toho čo sa jej týka, že nemá voľný čas na to, aby si 

pripravovala písomné týždenné plány, pretože každý deň prináša vždy iné problémy na 

riešenie a tiež písať mesačné správy o stretnutiach a pod., údaje o výdavkoch na cestovné, tam 

nie je čo zverejňovať, pretože cestovné si neúčtuje, atď. Nevie ani o jednej obci, ktorá by to 

robila. JUDr. Remeš povedal, že to robí napr. mesto Prešov. Starostka uviedla, že tam má 

primátor celý tím spolupracovníkov, ktorí pre neho pracujú. U nás na to nie sú kapacity. 

Za prepracovanie tohto návrhu Zásad na verejné zverejňovanie informácií o činnosti orgánov 

obce boli traja poslanci: JUDr. Miloš Remeš, Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. a Jolana Kočišová  

Proti boli 6 poslanci. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 75/V/2019. 

 

9. Návrh na výstavbu detského ihriska na Záhradnej ulici 

Starostka vyzvala JUDr. Miloša Remeša, aby predložil svoju predstavu na vybudovanie 

detského ihriska na Záhradnej ulici. JUDr. Remeš informoval, že v súčasnej dobe prebieha 

grant na projekt oddychová zóna. Ďalej informoval, že po rozhovore s pánom Rastislavom 

Németom by na rozšírenie tejto oddychovej zóny zvážil odpredaj pozemku. Tento návrh podal 

ako iniciatívu z podnetu občanov – mamičky na materskej dovolenke a občanov čakajúcich 

na lekárske vyšetrenie v zdravotnom stredisku.  

Pán Prezbruch Peter – oddychová zóna je pri kultúrnom dome  

Pani starostka informovala, že tento pozemok na Záhradnej ulici je v budúcnosti plánovaný 

na výstavbu zdravotného strediska a domova pre seniorov, preto pri výstavbe ihriska to bude 

potrebné zohľadniť. 

Pán Zambori – treba dbať na občanov bývajúcich v bytovke s. č. 411 pri GVP, detské ihrisko 

by bolo potrebné ohradiť a určiť priestor na venčenie psov. 

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. sa informoval, aký je rozpočet na výstavbu detského ihriska 

a že radšej navrhuje preliezky ako pieskovisko. 

Starostka informovala, že je možné sa uchádzať o grant a obec spolufinancuje 5 %. 

Peter Spišák – navrhuje v prípade kúpy pozemku od pána Németa oddychovú zónu situovať 

na tento pozemok pre ľudí čakajúcich u lekára.   

JUDr. Remeš – dať urobiť geometrický plán na tento pozemok, návrh ceny od p. Németa  

na odpredaj pozemku na Záhradnej ulici. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje Komisiu školstva, mládeže a športu na spracovanie návrhu 

oddychovej zóny a detského ihriska. Starostka dala hlasovať o tomto návrhu.  

8 poslancov hlasovalo za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania  – MDDr. Štefan Šosták  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 76/V/2019. 

 



10. Rôzne  

      - Ponuka na vydanie poviedok od spoločnosti Pravé orechové. 

Pani starostka informovala, že spoločnosť Pravé orechové dala obci ponuku na vydanie 

knižnej publikácie. Prvotné spracovanie by stálo 2.500,- Eur a celkový náklad s vydaní knihy 

by bol cca 5.000,- Eur. Pani Jolana Kočišová ako predsedníčka Komisie pre kultúru a sociálne 

veci informovala poslancov, že sa touto témou zaoberali na jej zasadnutí a konštatovali, že 

komisia v súčasnej dobe neodporúča vydanie tejto publikácie. V súčasnej dobe máme 

naliehavejšie výdavky a touto ponukou sa môžeme zaoberať v ďalších obdobiach. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 77/V/2019. 

- Betónový plot pri studni Teplica  

Pani starostka informovala poslancov, že bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotovenie 

betónového oplotenia okolo studne a kúpaliska Teplica v celkovej dĺžke 105 m bez brány. 

Oslovených bolo 5 firiem. Najlepšiu ponuku dala firma P.I.S. invest, s.r.o., Čemernianska 3, 

093 01  Vranov nad Topľou v sume 7.988,40 Eur s DPH. Potreba oplotiť studňu vyplynula s 

požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, nakoľko táto je 

zdrojom vody pre novovybudované komunitné centrum. V súvislosti s touto situáciou navrhla 

obhliadku terénu. Taktiež sa poslanci dohodli, že zároveň ak budú v teréne, tak sa presunú aj 

na cintorín a rómske osady Bodnár a Hejča.  

Termín obhliadky verejných priestranstiev poslanci dohodli na budúci týždeň so zrazom  

na obecnom úrade.  

JUDr. Remeš sa informoval, kedy bolo robené verejné obstarávanie. Starostka uviedla,  

že v apríli a predložila zápisnicu z vyhodnotenia ponúk. Vzhľadom k tomu, že je to zákazka 

nad 5000,00 Eur, uzatvorenie zmluvy predkladá v zmysle Zásad na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu. 

Pani starostka dala hlasovať, kto je za pevné betónové oplotenie. 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 78/V/2019. 

Za betónové oplotenie boli 6 poslanci, 1 poslanec bol proti ( Doc. Ing. Ján Molnár, PhD.)  

a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.  

      - Ponuka spolupráce od firmy Sejad-granit, s.r.o. na výstavbu kolumbária. 

O tejto ponuke informovala pani starostka. Firma predložila návrh na spoluprácu s tým, že od 

obce požaduje bezplatný prenájom pozemku na cintoríne, kde by postavila kolumbárium 

a v prípade záujmu občanov, by im predávala tieto hrobové miesta na uloženie urny.    

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. navrhol radšej počkať, zvážiť možnosť, či by obec neurobila 

a prevádzkovala kolumbárium sama a predávala hrobové miesta. Ponuku zobrali poslanci  

na vedomie. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 79/V/2019. 

- Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1  

Rozpočtové opatrenie č. 1 spracovala pani Ivana Andrejková, účtovníčka obce.  

Na zasadaní obecného zastupiteľstva ho predložila pani starostka. Informovala, že prevažne 

sa robili presuny medzi položkami. Písomný návrh tvorí prílohu zápisnice. Poslanci 

rozpočtové opatrenie č. 1 schválili. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 80/V/2019. 

- Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv v nájomných bytových domoch 

Pani starostka oboznámila poslancov, že nájomné zmluvy končia týmto nájomníkom:  

Viera Héžeľová, Mgr. Dominika Popaďáková, Miriam Ščerbiková a Mária Marjová  

Menovaní nájomníci po vyzvaní obcou predložili doklady o príjme. Vzhľadom na to, že 

spĺňajú požiadavky a nájomné platia v stanovenom termíne,  poslanci predĺženie týchto 

nájomných zmlúv schválili. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 81/V/2019. 

    - Posúdenie realizácie opatrení na vodovode 

Starostka informovala, že mala rokovanie ohľadom posúdenia projektu na vodovod 

a inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ projektu informoval, že je potrebné aktualizovať projekt  

čo sa týka elektrických prípojok z dôvodu nových noriem, tiež je potrebné doplniť likvidáciu 

TKO a prehodnotiť rozpočet. Zaslal nám aj cenovú ponuku a to 3960,00 Eur. Následne by 

inžinierska činnosť pre 4 obce stála od 2000,00 – 3000,00 Eur. Poslanci sa pýtali, koľko nás 

stál projekt doteraz. Starostka uviedla, že obec za neho neplatila nič, nakoľko sme v roku 

2006? získali 100 % dotáciu z fondov PHARE a to na skupinový vodovod. P. Prezbruch sa 



informoval, na koľko rokov bude platiť aktualizácia. Starostka uviedla, že stavebné povolenie 

platí 2 roky, ak sa so stavbou začne, tak do doby 36 mesiacov, resp. sa predlžuje do jej 

ukončenia. JUDr. Remeš uviedol, že na vodárni Sady voda zapácha a informoval sa, aké boli 

výsledky vody. Starostka uviedla, že prišli dnes z odberu 15.4.2019. Prekročujeme normu 

v ukazovateli mangán. Potom informoval, že bol v Bratislave a mal pracovné stretnutia vo 

viacerých vyšších inštitúciách. Nie je predpoklad, žeby v najbližších 10 rokoch bol v obci 

vodovod. Zisťoval možnosť získania vodného zdroja nad ihriskom. Starostka predložila 

dokument s informáciami o vodných zdrojoch. Jedná sa o vodný zdroj ZT-2. Žiadal 

o podklady, aby s nimi mohol ďalej pracovať.  

- Informácia o podaní prihlášky do výberového konania na riaditeľku MŠ 

Pani starostka informovala poslancov, že na vyhlásené výberové konanie na riaditeľku 

materskej školy, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke Ministerstva školstva,  

Okresného úradu, odbor školstva a na stránke obce bola do výberového konania doručená len 

jedna obálka od súčasnej riaditeľky materskej školy p. Vlasty Fiľovej. Ďalej informovala, že 

sa zúčastní otvárania obálok na Rade školy v materskej škole. Po zasadnutí Rady školy sa 

uskutoční výberové konanie, ktorého termín bude dohodnutý na zasadnutí rady a vopred 

oznámený a budú na naň pozvané príslušné orgány.   

 

11. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

Zámenná zmluva – obec a MDDr. Štefan Šosták: Starostka informovala, že geodet bol 

zamerať tieto pozemky, ale ešte je ťarcha na pozemok, tak preto sa zatiaľ nemôže podpísať 

zámenná zmluva. Podľa geometrického plánu P. MDDr. Štefan Šosták prevedie na obec  

p.č. 3/2 o výmere 12 m2, p.č. 2/2 o výmere 19 m2 a p.č.557/4 o výmere 4 m2 a obec v jeho 

prospech prevedie parcelu č.  4/2 o výmere 13 m2. 

Uznesenie bude prijaté na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Na obec bola dnes doručená žiadosť od Mgr. Kataríny Marcinkovej o zmenu otváracej doby 

v materskej škole. Starostka túto žiadosť postúpi do materskej školy a bude sa ňou zoberať aj 

Rada školy na svojom najbližšom zasadaní. Preverí sa, koľkí rodičia by mali záujem o túto 

zmenu, či to škôlke umožňujú prevádzkové možnosti a následne sa touto žiadosťou  budú 

poslanci zaoberať na nasledujúcom zasadaní obecného zastupiteľstva.  

 

Vodomery – starostka uviedla, že montáž obyčajných vodomerov si vyžaduje investíciu cca 

100,- Eur/kus vrátane montáže. V súčasnej dobe má legálny odber 150 domácností + 68 

odberateľov v rómskej osade. V minulosti bolo na obecný vodovod pripojených viac 

domácností, ktoré údajne už dnes vodu neodoberajú. U týchto bude potrebné odkryť prípojky 

a prerušiť potrubie.  Odhad finančného nákladu je pre obec cca 15000Eur + softwér 1500,00 

Eur bez DPH + riešiť spoplatnený odber na rómskej osade. Montáž vodomeru na diaľkovú 

čítačku stojí cca 180 Eur/ks + 400,00 Eur za montáž.  V súčasnej dobe obec ročne dopláca  

na prevádzku vodovodu v priemere 6000,00 Eur. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.  

 

JUDr. Remeš sa informoval, či na obec bola doručená žiadosť p. Tomča na prenájom 

priestorov na nácviky tanečnej skupiny. P. starostka uviedla, že zatiaľ takáto žiadosť  

na obecný úrad nebola doručená.  

 

p. Zambori – navrhol asi 1 m vysoké oplotenie detského ihriska pri bytovom dome C, 

nakoľko sa tam venčia psy.  

 

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. – navrhol preložiť kontajnery a doplniť kontajner na papier  

pri bytovom dome A, doniesť viac k hliny k bytovým domom a oplotiť žumpu pri 8 b.j., 

opraviť poklop na kanáli pri základnej škole, informoval, že pri bytovom dome  A stojí voda, 

tak je potrebné zistiť, či tam nie je prelomená rúra. 

P. starostka uviedla, že ak si už obyvatelia určili miesto na ich premiestnenie, tak sa to 

uskutoční po zlepšení počasia, ďalší kontajner na papier objedná. Doniesla sa jedna fúra 



zeminy, viac teraz nie je, možno, keď sa bude kopať kanalizácia, tak sa doplní. Poklop patrí 

Slovenskej správe ciest, urgovali sme jeho opravu, budeme zase. Na preverenie potrubia 

zavoláme odborníka.  

 

p. Zambori – sa informoval, či členovia miestnej občianskej poriadkovej služby majú slúžiť  

aj počas domácich futbalových zápasov. Starostka mu odpovedala, že počas zápasov majú 

dohliadať na parkovanie áut a ich bezpečnosť.   

Informoval sa, kto sa stará o pomníky pred vchodom do budovy základnej školy. Starostka 

uviedla, že je to Jednota dôchodcov pod vedením p. Márie Rožokovej.  

 

JUDr. Remeš sa informoval, ako je to s kúpou obecného auta.  

Starostka informovala, že obec podala žiadosť na osobný automobil z polície, na ktorý  

máme prísľub. Poslanci odporučili držať sa uznesenia obecného zastupiteľstva a objednať 

schválené auto Daciu. V prípade, že bude schválené auto z polície, tak to sa bude využívať  

v rámci obce na prepravu materiálu, robotníkov .... 

 

Kanalizácia – pokračovanie vo výstavbe – starostka oznámila občanom, že bol geodet 

vytýčiť trasu novej kanalizácie. Z environmentálneho fondu obec dostala dotáciu 190.000,00 

Eur. JUDr. Remeš sa informoval, v ktorej časti sa bude robiť. P. starostka uviedla, že od 

čistiarne odpadových vôd smerom k pozemku súp. č. 75 a po záhradách na Hlavnej ulici až  

na koniec dediny súp. č. 91 a celá Zimná ulica vrátane čerpacej stanice. Poslanci sa pýtali, či 

je ukončená kanalizácia na Jarnej ulici. Uviedla, že je už skolaudovaná a väčšina občanov je 

pripojených. Počas rokovania bolo oznámené, že sa v tejto lokalite vypúšťa žumpa. 

Z uvedeného dôvodu sa dohodlo, že obecný úrad preverí napojenosť a vyzve nenapojených 

občanov, aby sa ihneď napojili. 

Príspevok na stravu dôchodcom 

- Starostka podala informáciu, že o príspevok zatiaľ požiadalo 11 občanov a mesačné 

náklady obce budú 174,00 Eur. 

Ďalej uviedla, že obec podala žiadosť na environmentálny fond o dotáciu na zateplenie 

telocvične, na multifunkčné ihrisko, očakávame ponuku na spracovanie projektu na 

rekonštrukciu elektriny v kultúrnom dome 

- Návrh na zrušenie uznesenia č. 68  

Tento návrh predložila poslankyňa p. Kočišová. Na predchádzajúcom zasadaní obecného 

zastupiteľstva sa riešilo zvýšenie platu starostky, odmena pre zástupcu starostky a plat 

kontrolórky obce. Pani Kočišová navrhla zrušiť zvýšenie platu kontrolórky o mesačnú 

odmenu vo výške 15 % z mesačného platu. JUDr. Remeš – obecné zastupiteľstvo určuje kedy 

zvýšiť plat. Pani starostka dala hlasovať o návrhu na zrušenie uznesenia č. 68. Osem 

poslancov bolo za zrušenie uznesenia a 1 poslanec sa zdržal hlasovania s tým, že sa má zistiť, 

ako môže p. kontrolórka dostávať odmenu a akou formou. 

- Návrh na ocenenie osobnosti z kultúrneho života obce  

Tento návrh predložila pani poslankyňa Jolana Kočišová. Ako predsedníčka Komisie pre 

kultúru a sociálne veci informovala prítomných poslancov, že štatút obce umožňuje obci 

oceniť osobnosť z kultúrneho života. Komisia pre kultúru a sociálne veci navrhuje na 

folklórnych slávnostiach V Keresture na pastirni hraju dňa 9. 6. 2019 oceniť p. Teréziu 

Kubániovú a p. Máriu Servanskú. Komisia to odôvodnila tým, že p. Kubániová dlhé roky 

vedie folklórny súbor Tepličan, prispela k vydaniu knihy o obci, napísala Keresturki 

pripovidki a Slovník nárečí.  

Pani Mária Servanská bola jednou z prvých členiek folklórneho súboru Tepličan, zachováva 

tradície, ľudové a nábožné piesne a je nevyčerpateľným zdrojom informácií. 

Navrhované ocenené osobnosti budú odmenené plaketou a finančnou odmenou ako je 

uvedené v štatúte obce. Ďalej pani Kočišová vyzvala poslancov, aby dali ďalšie návrhy  

na ocenené osobnosti na ďalšie ročníky folklórnych slávnosti. JUDr. Remeš navrhol pána 

Andreja Babušku a in memorian oceniť p. Juraja Čiripa a Miroslava Fiľa.  

Starostka uviedla, že niektorí občania už boli ocenení v minulosti a dala osobitne hlasovať  



za navrhnuté osobnosti. p. Kubániová – 4 poslanci boli za, 2 poslanci boli proti a 3 poslanci sa 

zdržali hlasovania. p. Servanská – 9 poslanci hlasovali za. V súčasnej dobe bola schválená na 

ocenenie p. Mária Servanská. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 85/V/2019. 

  

- Kultúrne akcie v obci  

O kultúrnych akciách v obci informovala p. Jolana Kočišová, predsedníčka Komisie pre 

kultúru a sociálne veci. Zhodnotila akciu stavanie mája v obci, oznámila, že takáto akcia nie 

je súkromná a príprava musí mať nejaký postup.  

p. Zambori – navrhol, aby sa najbližšie akcie dohodli vždy dopredu a bol dodržaný určitý 

postup a pravidlá.   

Pani Kočišová v spolupráci s pani starostkou oboznámila prítomných poslancov 

s pripravovanými kultúrnymi akciami:  

10. 5. 2019 – podvečer zapálenie vatry na kameni na počesť skončenia 2. svetovej vojny – 

navrhla lampiónový sprievod. 

12. 5. 2019 – Deň matiek o 15.00 hod. v kinosále kultúrneho domu  

                  - navrhla, aby príhovor mamičkám prečítal Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., keďže 

p. Zambori Ľubomír má pracovné povinnosti. 

Ing. Molnár – navrhol, aby na príhovor bol oslovený učiteľ zo základnej školy  

9. 6. 2019 – Folklórne slávnosti V Keresture na pastirni hrajú,  oslovila folklórne skupiny 

Dubiny – Dargov a Žipovčan – Nižný Žipov, ktoré prisľúbili účasť. Pani starostka 

informovala, že ako profesionálny súbor vystúpi súbor z Dlhého Klčova, ktorý vystúpi so 40 

členným kolektívom. Mal by vystúpiť folklórny súbor Žipovčan  s pásmom stavanie mája, tak 

sa pán Zambori informoval, aký veľký máj je potrebné nachystať.  

JUDr. Remeš sa informoval, kto osloví domáci folklórny súbor Tepličan a zároveň navrhol 

pani Kočišovú ako predsedníčku Komisie pre kultúru a sociálne veci.   

29. 6. 2019 – juniáles pre deti od 15.00 – 22.00 hod. v svadobke kultúrneho domu.  

21. 9. plánujeme ľudovú veselicu, 6. 10. 2019 posedenie s dôchodcami, v decembri Mikuláš, 

vianočný program. 

Pani Kočišová ako predsedníčka kultúrnej komisie predložila požiadavku na vitrínu, na ktorej 

by mohli zverejňovať fotografie z obecných akcií. O zabezpečenie fotografií by sa postarala  

Ing. Iveta Nagyová. Fotografie chcú dávať aj na webovú stránku obce.  

JUDr. Remeš navrhol, že je potrebné zistiť ako je to so zverejňovaním fotografií z verejných 

akcií. 

 

12. Dotazy a dopyty občanov 

 

13. Záver 

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

zasadanie obecného zastupiteľstva ukončila o 20.30 hod.  

 

Zapísala: Miriama Kompírová  

 

Overovatelia: Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. 

                       Jolana Kočišová  

 

 

 

 

                                                                                           Mgr. Jozefína Uhaľová  

                                                                                                   starostka obce      

 

 

 

 


