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                                                         Z Á P I S N I C A  

         z 6. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 06. 2019 o 17.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Anna Kačuráková, poslankyňa                              

Jolana Kočišová, poslankyňa                                 Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent    

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec                    

Ľubomír Mizia, poslanec                                                                              

Peter Prezbruch, poslanec  

JUDr. Miloš Remeš, poslanec 

Peter Spišák, poslanec 

MDDr. Štefan Šosták, poslanec                                                                          

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                               

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce 

 

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. Správa o vybavovaní žiadostí a sťažností občanov 

4. Vyhodnotenie kamerového systému 

5. Správa o výrube a platení daní a poplatkov 

6. Správa o stave a vymáhaní pohľadávok 

7. Správa audítora 

8. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 

10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019  

11. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

12. Smernica o podmienkach pripojenia na vodovod a kanalizáciu 

13. Rôzne – návrh na odkúpenie pozemku od p. Nemeta 

                 - Zámer prevodu majetku – MDDr. Šosták 

                 - LEA-mix – žiadosť o povolenie – internetová anténa 

                 - Kaderníctvo-holičstvo – žiadosť o povolenie – internetová anténa 

                 - Ing. Štefan Tomčo – žiadosť o prenájom priestorov 

                 - informácia o potrebe rekonštrukcie elektriny v kultúrnom dome 

14. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

15. Dotazy a dopyty občanov 

16. 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 8 poslancov a zasadanie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

Starostka dala hlasovať o predloženom programe a navrhla doplnenie o body: 

- Zápisnica zo zasadnutia RŠ MŠ ohľadom voľby riaditeľka MŠ – vyhlásenie 2. kola 

výberového konania 

- Základná škola – žiadosť o čerpanie financií z Nadácie SPP 

- Informácia zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže a športu  

- Pozvánka na FS Červená ruža – Srbsko 

- Výzva MAS č. 007/7.2/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 

2020 -  Prístrešok k Domu smútku 

- Výzva 3966/2019/OSMRR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

regionálneho rozvoja – amfiteáter 

- Výzva OPKZP-PO3-SC311-2017-24- Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a 

včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy– obecný bezdrôtový rozhlas  - rekonštrukcia obecného rozhlasu 

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

- Vodomery na Nový valal 

- ČOV – spracovanie PD na rekonštrukciu 

.  

Poslanci  žiadali program doplniť o tieto body: 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – žiadal doplniť bod:   

- dopravná a bezpečnostná situácia v obci. 

 

Poslanec Ľubomír Zambori – žiadal doplniť bod:   

- otváracie hodiny – Potraviny Német. 

 

Prítomní poslanci  navrhovaný program vrátane doplnení schválili.   

 

Za overovateľov určila poslancov:  Jolana Kočišová                  

                                                         Peter Spišák                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková                  

                                                                        JUDr. Miloš Remeš                                                                                                

                                                                        Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. 

 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 87/VI/2019, č. 88/VI/2019 a č. 89/VI/2019. 

   

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 9.5.2019 

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. 90/VI/2019. 

 

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec MDDr. Štefan Šosták, čím sa počet poslancov zvýšil na 9. 
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3. Správa o vybavovaní žiadostí a sťažností občanov 

Správu o vybavovaní žiadostí a sťažností občanov vypracovala a predložila pani Mária Rožoková, 

kontrolórka obecného úradu. V správe konštatovala, že obec má správne  zavedenú evidenciu 

sťažností podľa zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a za preverované obdobie r. 2018 neeviduje 

žiadne podanie od občanov. Poslanci správu vzali na vedomie. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 91/VI/2019. 

 

4. Vyhodnotenie kamerového systému 

Správu o vyhodnotení kamerového systému za obdobie 05/2018 – 05/2019 vypracovala a predložila 

starostka Mgr. Jozefína Uhaľová. Kamery sú v obci namontované od r. 2013, v súčasnej dobe je 

funkčných 13 kamier. V poslednej etape sa plánuje ďalších 7 kamier a výstavba kamerového 

systému sa týmto ukončí. V r. 2019 sa plánuje umiestnenie kamier na dom smútku, komunitné 

centrum a parčík na Okružnej ulici. Kamerový systém zlepšuje bezpečnosť v obci, pôsobí 

preventívne a prispieva k odhaľovaniu páchateľov priestupkov a trestných činov. K tomuto bodu 

bolo prijaté uznesenie č. 92/VI/2019. 

 

5. Správa o výrube a platení daní a poplatkov 
Správu o výrube a platení daní a poplatkov vypracovala a predložila pracovníčka obecného úradu 

Miriama Kompírová. Uviedla sumu nedoplatkov aj percento plnenia za predchádzajúce roky  

k 1.1.2019 a predpis  aj percento plnenia za súčasný rok ku dňu 31.5.2019 v prehľadnej forme  

po jednotlivých položkách ( Pes, TKO, Práčovňa, Kanál, Voda a daň z nehnuteľnosti). Najväčším 

dlžníkom je rovnako ako po minulé roky JUDr. Miroslav Kráľ, správca konkurznej podstaty úpadcu 

INICO, s.r.o., Trebišov, ktorý neplatí daň z nehnuteľnosti od roku 2005 a nie je  možné ho vymáhať 

v exekučnom konaní. V roku 2019 nebola tomuto subjektu vyrubená daň, nakoľko úrad vlastným 

šetrením zistil, že subjekt už nie je vlastníkom nehnuteľností v našom katastri a správca konkurznej 

podstaty si nesplnil oznamovaciu povinnosť, v ktorom roku a komu nehnuteľnosti odpredal. Čo sa 

týka fyzických osôb, problémy splatením daní a poplatkov sa každoročne vyskytujú u tých istých 

občanov. Po dobe splatnosti dostávajú občania upomienky, po ktorých sa niektoré poplatky 

vyrovnajú. K zlepšeniu úhrad daní a poplatkov dochádza aj po upozornení v miestnom rozhlase. 

Obec ponúka dlžníkom možnosť splácať postupne podľa splátkového kalendára.  

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

uznesenie č. 93/VI/2019. 

 

6. Správa o stave a vymáhaní pohľadávok 

Tento bod bol z dôvodu práceneschopnosti ekonómky obce p. Andrejkovej presunutý na najbližšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

7. Správa audítora 

Správu vypracovala nezávislá audítorka Ing. Paulína Baňacká, prečítala p. starostka. Audítorka 

uskutočnila audit účtovnej závierky obce a skontrolovala dodržiavanie povinností obce podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. V správe konštatovala, že účtovná závierka obce ku 

dňu 31.12.2018 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie a výsledky jej hospodárenia sú 

v súlade so zákonom o účtovníctve. Poslanci vzali správu na vedomie. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 94/VI/2019. 

 

8. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018 predložila pani Mária Rožoková, kontrolórka 

obecného úradu. Konštatovala, že návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti, bol 

zverejnený zákonným spôsobom a celoročné hospodárenie obce schválila bez výhrad. Poslanci 
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stanovisko kontrolórky vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté 

uznesenie č. 95/VI/2019. 

 

9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 vypracovala ekonómka obce p. Andrejková a predložila 

p. starostka. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce je prehľadne spracované  

v tabuľkovej forme. Zostatok vo výške 16 196,82 Eur bude použitý na tvorbu rezervného fondu,  

z ktorého budú financované kapitálové výdavky. Dokument bol dňa 23.5.2019 zverejnený  

na informačnej tabuli obecného úradu a na webovom sídle obce a taktiež bol v predstihu doručený 

e-mailovou poštou poslancom. K záverečnému účtu obce nemali poslanci výhrady a jednohlasne ho 

schválili. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 96/VI/2019. 

 

10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 vypracovala a predložila kontrolórka obce p. Mária 

Rožoková. Kontrolovať sa bude hospodárenie s majetkom obce – príjmy a výdavky obce a ZŠ, 

plnenie rozpočtu, dane, poplatky, prijaté a poskytnuté dotácie, vybavovanie sťažností a petícií, 

plnenie uznesení, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti a prípadné ďalšie úlohy ustanovené 

osobitnými predpismi. Plán kontrolnej činnosti bol dňa 3.6.2019 zverejnený na informačnej tabuli 

obecného úradu a na webovom sídle obce. Poslanec JUDr. Miloš Remeš žiadal z plánu kontrol 

vyškrtnúť bod 6: Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok a doplniť body:  

- Kontrola dodržiavania infozákona o zverejňovaní informácií pri činnosti obce – všetci 

poslanci za 

- Kontrola dodržiavania termínov ukončovania prác, služieb a stavieb realizovaných obcou  

so skutočným termínom dokončenia. Porovnanie uzavretých zmlúv a kolaudačných 

rozhodnutí, faktúr od 100 000,00 Eur, všetko za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2019 – 2 

poslanci proti (Molnár, Mizia), 7 poslanci za 

- Kontrola rozpočtov pri realizovaných prácach, dodaných tovaroch a službách s finančnými 

hodnotami určenými pri výberových konaniach v hodnote od 30 000,00 Eur, všetko za 

obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2019 – 7 poslanci za, 2 poslanci (Molnár, Remeš) navrhovali 

sumu od 10 000,00 Eur. 

Doplnený plán kontrolnej činnosti poslanci po diskusii väščinovo schválili a tvorí prílohu zápisnice. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 97/VI/2019. 

 

11. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

Tento bod bol z dôvodu práceneschopnosti ekonómky obce p. Andrejkovej presunutý na najbližšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

12. Smernica o podmienkach pripojenia na vodovod a kanalizáciu 

Starostka predložila poslancom smernicu, ktorou sa upravujú vzájomné vzťahy odberateľov služieb 

a to dodávky pitnej vody z obecného vodovodu a zároveň odvádzania odpadových vôd 

odvádzaných obecnou kanalizáciou a prevádzkovateľa obecného vodovodu a obecnej kanalizácie 

ako dodávateľa týchto služieb. Poslanci po malých úpravách s predloženým návrhom súhlasili 

a smernicu schválili. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 98/VI/2019. 

 

13. Rôzne  

A/ návrh na odkúpenie pozemku od p. Nemeta 

V rámci diskusie na predchádzajúcich zasadnutiach OZ odznel návrh na odkúpenie pozemku na 

Záhradnej ulici vo vlastníctve p. R. Németa, nakoľko na danom mieste sa plánuje detské ihrisko 

a prípadná oddychová zóna napr. pre pacientov čakajúcich u lekára. Poslanec JUDr. Miloš Remeš 

uviedol, že komunikoval s p. Nemetom v tejto veci, predbežne súhlasí, ale vyžiadal si čas na 

rozmyslenie 2-3 mesiace. K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
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B/ Prevod majetku – zámenná zmluva MDDr. Šosták a obec 

Na zasadnutí OZ dňa 26.3.2019 poslanci uznesením č. 66/III/2019 schválili zámer prevodu majetku 

obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – zámenu pozemkov v kat. území Zemplínska Teplica: 

parc. reg. CKN, č. 4/2, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 13 m2 oproti parc. reg. CKN č. 

3/2, druh pozemku záhrada, o výmere 12 m2, parc. reg. CKN č. 2/2, druh pozemku zastavaná 

plocha, o výmere 19 m2 a parc. reg. CKN č. 557/4, druh pozemku záhrada, o výmere 4 m2, 

bezodplatne medzi obcou a p. MDDr. Štefanom Šostákom. Zámer prevodu majetku bol zákonným 

spôsobom zverejnený. Poslanci jednohlasne odsúhlasili zámenu pozemkov a poverili obecný úrad 

na vykonanie všetkých potrebných úkonov spojených s uzatvorením zámennej zmluvy. 

 

Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Obec Zemplínska Teplica je výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku parc. reg. CKN, č. 

4/2, druh pozemku zastavaná plocha, o výmere 13 m2, v kat. území Zemplínska Teplica. 

MDDr. Štefan Šosták je výlučným vlastníkom novovytvorených pozemkov parc. reg. CKN č. 3/2, 

druh pozemku záhrada, o výmere 12 m2, parc. reg. CKN č. 2/2, druh pozemku zastavaná plocha, o 

výmere 19 m2 a parc. reg. CKN č. 557/4, druh pozemku záhrada, o výmere 4 m2, v kat. území 

Zemplínska Teplica. 

Pri geodetickom vytýčení hranice pozemkov (pôv. parc. č. 2, 3, vedené na LV č. 1129 a 557/2 

vedený na LV č. 1627) za účelom zhotovenia oplotenia nehnuteľnosti bolo zistené, že obec užíva 

okrajové časti týchto súkromných pozemkov vo vlastníctve MDDr. Štefana Šostáka ako krajnicu 

miestnej komunikácie.  Zároveň miestna komunikácia (pôv. parc. č. 4, vedený na LV č. 787) 

vybieha do súkromného pozemku vo vlastníctve MDDr. Štefana Šostáka. Vzhľadom na to, že 

rozloha uvedených pozemkov je zanedbateľná, najvhodnejším vysporiadaním nezrovnalostí, s 

ktorým súhlasili obe dotknuté strany je zámenná zmluva bezodplatným spôsobom. Dotknutá časť 

obecného pozemku nie je významne využívaná pre potreby obce a naopak, časť pozemku vo 

vlastníctve p. MDDr. Štefana Šostáka je pre obec dôležitá zachovania doterajšej šírky miestnej 

komunikácie, čo sa považuje za dôvody hodné osobitného zreteľa. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 99/VI/2019. 

 

C/ LEA-mix , Kaderníctvo-holičstvo – žiadosť o povolenie – internetová anténa 

Pani R. Komáromiová a p. V. Nováková, nájomníčky obecných priestorov v kultúrnom dome, 

písomne požiadali obecné zastupiteľstvo o povolenie na montáž internetovej antény na fasádu 

kultúrneho domu, ktorý potrebujú kvôli prechodu na e-kasu od 1.7.2019. Poslanci so žiadosťami 

jednohlasne súhlasili. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 100/VI/2019. 

 

D/ Ing. Štefan Tomčo – žiadosť o pridelenie priestorov 

P. Ing. Š. Tomčo písomne požiadal obecné zastupiteľstvo o pridelenie nekomerčných priestorov na 

skúšobňu pre novú hudobnú skupinu, ktorú plánuje založiť v našej obci. Poslanci sa prípadnej 

spolupráci v oblasti folklóru nebránia, avšak v súčasnosti obec nemá k dispozícii žiadne voľné 

priestory. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 101/VI/2019. 

 

E/ informácia o potrebe rekonštrukcie elektriny v kultúrnom dome 

Na zasadnutí OZ sa na pozvanie zúčastnila projektantka Ing. J. Lugošová, ktorá oboznámila 

poslancov so zlým stavom elektrických rozvodov v kultúrnom dome a navrhla viacero 

alternatívnych riešení. Pre lepšiu predstavu predložila poslancom aj fotodokumentáciu. 

Najoptimálnejšie by bolo vykonať nie rekonštrukciu, ale opravu elektrických rozvodov, zakreslí sa 

skutočný stav, elektrina sa opraví podľa súčasných požiadaviek a požiarna ochrana sa bude riešiť 

v zmysle legislatívy platnej pri odovzdaní KD do prevádzky. Poslanec JUDr. M.Remeš uviedol, že 

v KD sa plánuje v budúcnosti výťah, tak by bolo vhodné urobiť naňho predprípravu. Poslanec 

P.Spišák sa zaujímal o časové trvanie – len na prípravu projektovej dokumentácie a zakreslenie 

skutočného stavu treba rátať 2 až 3 mesiace. Poslanec Ľ.Zambori sa pýtal, či by nebolo lepšie do 
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kuchyne KD zaviesť plyn, keďže sa v budúcnosti plánuje výmena zariadenia – pri zavedení plynu 

by sme sa nevyhli stavebnému povoleniu a tým predĺženiu a predraženiu celého procesu. Po 

diskusii sa poslanci zhodli na potrebe riešenia situácie a schválili vyhlásenie verejného obstarávania 

na projektovú dokumentáciu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 102/VI/2019. 

  

F/ Zápisnica zo zasadnutia RŠ MŠ ohľadom voľby riaditeľka MŠ – vyhlásenie 2. kola 

výberového konania 

Starostka informovala poslancov o výsledku voľby riaditeľky MŠ zo dňa 5.6.2019, keď Rada MŠ 

navrhla nevymenovať prihlásenú uchádzačku. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyhlásiť druhé kolo 

výberového konania za rovnakých podmienok. Starostka predložila poslancom návrh na vyhlásenie 

výberového konania, poslanci ho schválili v navrhovanej podobe. Poslanec Ing. J.Molnár uviedol, 

že rozhodnutie Rady MŠ rešpektuje, ale jeho názor je, že škôlka pod súčasným vedením funguje 

špičkovo, na úrovni mestských škôlok, preto by bolo vhodné zvážiť, či zmena na riaditeľskom poste 

bude prospešná.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 103/VI/2019. 

 

G/ Základná škola – žiadosť o čerpanie financií z Nadácie SPP 

Starostka informovala poslancov, že ZŠ písomne požiadala o sumu 500,00 Eur, ktoré dostala 

z Nadácie SPP, ale podľa zákona ich musí previesť na účet zriaďovateľa. Teraz žiadajú o pridelenie 

týchto finančných prostriedkov za účelom zakúpenia vyvýšených záhonov k altánku. Poslanci so 

žiadosťou jednohlasne súhlasili. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 104/VI/2019. 

 

H/ Správa zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže a športu 

Poslanec a predseda komisie doc. Ing. J. Molnár,  informoval poslancov, že dňa 4.6.2019 zasadala 

komisia školstva, mládeže a športu. Na základe podnetov občanov a členov komisie odporúča 

schváliť OZ za nových členov komisie pánov: Ing. Jána Micáka a Tomáša Onuščáka. Poslanci ich 

vymenovanie odsúhlasili. Ďalej oznámili, že p. Nagy má záujem viesť družstvo žiakov a dorastu. 

Na zasadnutí prijala komisia tieto závery: 

1. Rozsah a štruktúru zariadenia parku a detského ihriska na Záhradnej ulici: 

a. Odporúča zakúpiť OZ 1ks zostavu detského ihriska Playsystem ANTIVADAL 1 

2019, 5 ks lavičiek a 2ks odpadkových košov. 

b. Vysporiadanie vlastníctva dotknutého pozemku. 

2. Zlepšenie pôsobenia a aktivít obce v oblasti športu a školstva:  

a. Úprava oplotenia na asfaltovom ihrisku, nakoľko hrozí poškodenie budovy materskej 

školy. 

b. Oprava asfaltovej plochy na tomto ihrisku, nakoľko už nevyhovuje účelu, odporúča 

sa  ihrisko vybaviť novou gumenou hráčskou plochou, je potrebná oprava tribúny 

a plechového oplotenia. 

c. Spolupodieľať sa na financovaní a organizácii žiackeho turnaja, je potrebné vyčleniť 

finančne prostriedky na pohostenie a ceny pre zúčastnených.  

3. Odporúčame v prípade ukončenia pôsobenia pána Ing. Malčického vo funkcii manažéra FK 

požiadať o vyúčtovanie a inventarizáciu majetku, ktorý bol v prenájme FK a určiť 

zodpovednú osobu za prevzatie daného majetku FK. 

4. Prenájmom telocvične ZŠ pre deti MŠ a ich rodičov, rodičia prejavili opätovný záujem 

o prenájom telocvične od 01.09. 2019, odporúčame preto OZ zvážiť spolufinancovanie 

daného prenájmu. 

5. Prenájmom telocvične ZŠ pre Florbalový klub Kerestúr, klub žiada obecne zastupiteľstvo 

o pomoc pri prenájme telocvične od 01.08.2019, keďže zo strany ZŠ nebol prejavený 

záujem o sprístupnenie z dôvodu prázdnin. Klub potrebuje vykonávať tréning v priestoroch 
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telocvične, aby sa mohol zúčastniť mini ligových zápasov a reprezentovať obec. Je potrebné 

podotknúť že OZ schválilo zo dňa 26. 03. 2019 uznesenie číslo: 61/III/2019 o dotácii klubu. 

6. Zriadenie letného kina pre mládež, kino by slúžilo mládeži počas letných prázdnin, 

fungovalo by v priestoroch kultúrneho domu, využívalo by dostupnú výpočtovú a 

audiovizuálnu techniku. 

7. Zriadenie posilňovne pre mládež v prípade uvoľnenia priestorov a voľných finančných 

prostriedkov. 

8. Zaoberať sa dopravnou situáciou na Okružnej a Obchodnej ulici. 

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo menovanie vyššie navrhnutých členov komisie. 

Následne poslanci diskutovali o všetkých bodoch, odpovedala p. starostka.  

K bodu 1.a  - poslanci schválili nákup prvkov detského ihriska v sume do 5 000,00 Eur 

K bodu 1.b – viď rokovací bod 13A 

K bodu 2.a – oprava oplotenia je plánovaná, urobíme ju svojpomocne cez našich pracovníkov. 

K bodu 2.b – je potrebné navrhnúť konkrétne materiály na úpravu plochy, aby sme vedeli urobiť 

predbežný rozpočet, v tomto roku nie sú v rozpočte vyčlenené peniaze na takýto účel a vzhľadom 

na plochu asfaltového ihriska to pravdepodobne bude vysoko prevyšovať finančné možnosti obce. 

K bodu 2. c – obec prispeje, tak ako aj po minulé roky vždy prispievala. 

K bodu 3 – v tejto veci nemáme žiadne oficiálne oznámenie, FK je občianske združenie, odchodom 

niektorých členov jeho činnosť nemusí končiť. 

K bodu 4 – prenájom je potrebné ošetriť zmluvou, ktorá bude pod hlavičkou MŠ, nie na 

konkrétneho rodiča 

K bodu 5 – zistíme stanovisko ZŠ 

K bodu 6 – myšlienka je dobrá, je však potrebné premyslieť, kto a za koľko to bude mať na starosti, 

odkiaľ budú filmy, či verejné premietanie nie je potrebné nahlásiť zodpovedným organizáciám 

a uhrádzať poplatok, a rôzne iné. Takisto treba zvážiť, či o takýto druh akcie bude medzi občanmi 

dostatočný záujem. 

K bodu 7 – momentálne nie sú k dispozícii žiadne voľné priestory. 

K bodu 8 – Členovia komisie majú podnety od občanov, že obyvatelia iných obcí dochádzajúci do 

Košíc zvyknú nechávať zaparkované autá na miestnych komunikáciách po celé dni, blokujú 

parkovacie miesta našim občanom, ale napr. aj pacientom od lekárov. Starostka – nie je to priamo 

zakázané, bolo by vhodné odsledovať autá a upozorniť šoférov, napr. lístkom za stieračom, že na 

takýto účel môžu využívať parkoviská pri KD a pri nákupnom centre Jednota.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 105/VI/2019. 

I/ Pozvánka na FS Červená ruža – Srbsko 

Starostka informovala poslancov o pozvánke zástupcov obce na folklórny festival Červená Ruža 

v Srbsku, ktorý sa uskutoční v dňoch 28.6. – 29. 6.2019. Za obec sa zúčastnia zatiaľ poslankyne 

A.Kačuráková a J.Kočišová, starostka vyzvala aj ostatných, ktorí majú záujem o účasť, aby sa 

prihlásili čo najskôr. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 106/VI/2019. 

 

J/ Výzva MAS č. 007/7.2/2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci implementácie 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 -  

Prístrešok k Domu smútku 

Starostka informovala poslancov o výzve MAS č. 007/7.2/2, kde môžeme v rámci našej miestnej 

akčnej skupiny získať dotáciu vo výške 30 000,00 Eur. Termín podania je do 9.9.2019. Obecné 

zastupiteľstvo už v minulosti prerokovalo prípadné použitie týchto financií a rozhodlo o postavení 

prístrešku pri dome smútku. Uvedený zámer poslanci opätovne potvrdili a schválili podanie 

žiadosti, spôsob financovania projektu a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa. K 

tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 107/VI/2019. 
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K/ Výzva č. 3966/2019/OSMRR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

regionálneho rozvoja – amfiteáter 

Starostka informovala poslancov o výzve č. 3966/2019/OSMRR, v rámci ktorej by sme mohli 

žiadať financie do výšky 50 000,00 Eur na postavenie amfiteátra. Spolufinancovanie projektu je vo 

výške 10 %, výdavky nad rámec sa musia dofinancovať z rozpočtu obce. Amfiteáter by bol 

umiestnený na priestranstve medzi základnou a materskou školou. Nakoľko poslanci o potrebe 

amfiteátra hovoria už dlhé roky, s uvedenou myšlienkou sa všetci stotožnili. Jednohlasne schválili 

podanie žiadosti, spôsob financovania projektu a poverili obecný úrad na zabezpečenie zhotovenia 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 

108/VI/2019. 

 

Po tomto bode programu zo zasadnutia odišiel poslanec MDDr. Štefan Šosták, čím sa počet 

poslancov znížil na 8. 

 

L/ Výzva OPKZP-PO3-SC311-2017-24- Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného 

varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy– 

obecný bezdrôtový rozhlas  - rekonštrukcia obecného rozhlasu 

Starostka informovala poslancov o výzve OPKZP-PO3-SC311-2017-24, v rámci ktorej by sme 

mohli žiadať finančné prostriedky na rekonštrukciu obecného rozhlasu. Spolufinancovanie projektu 

je vo výške 5 %, výdavky nad rámec sa musia dofinancovať z rozpočtu obce. Podľa predbežných 

informácií by projekt stál cca 2 000,00 Eur a spracovanie žiadosti cca 1 500,00 Eur. Poslanci 

jednohlasne schválili podanie žiadosti, spôsob financovania projektu a poverili obecný úrad na 

zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie a následne na vyhlásenie verejného 

obstarávania na zhotoviteľa. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 109/VI/2019. 

 

M/ Schválenie kúpno-predajnej zmluvy na betónový plot pri studni Teplica 

Starostka informovala poslancov o výsledku verejného obstarávania na betónové oplotenie vodného 

zdroja pri Komunitnom centre, ktoré vyhrala firma P.I.S. Invest, s.r.o. z Vranova nad Topľou za 

cenu 7 988,40 €. Poslanci schválili podpísanie zmluvy na zhotovenie oplotenia. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 110/VI/2019. 

 

N/ Vodomery na Nový valal 

Starostka už v minulosti informovala poslancov o potrebe namontovania vodomerov odberateľom 

obecnej vody, momentálne je to možné zrealizovať na Novom valale – Jarnej a Novej ulici, kde 

berú vodu zo zdroja ŠPP. Tento vodovod je zlegalizovaný, občania majú vykopané šachty. Poslanci 

s uvedeným súhlasili, ale v diskusii odznel názor, že v tom prípade by bolo potrebné, aby ŠPP 

garantoval dodávku vody. Jednohlasne schválili vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku 

vodomerov v termíne do konca augusta. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 111/VI/2019. 

 

O/ ČOV – spracovanie PD na rekonštrukciu 

Starostka informovala poslancov o potrebe rekonštrukcie čističky odpadových vôd, ktorej časti 

železnej konštrukcie sú miestami veľmi skorodované, čo bolo zrejmé aj z predloženej 

fotodokumentácie. Rozsah poškodení je taký veľký, že to nevieme opraviť svojpomocne. Poslanci 

súhlasili, aby obec oslovila firmu Ekoservis, ktorá čističku spravuje, na spracovanie predbežnej 

kalkulácie.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 112/VI/2019. 

P/ Bezpečnostná situácia v obci 

Poslanec JUDr. M.Remeš informoval o podnetoch od občanov na zhoršovanie bezpečnostnej 

situácie v obci, najmä čo sa týka správania mladistvých rómskych občanov, ktorí slovne obťažujú 

ostatných. Poukázal na fakt, že obec nemá zriadenú komisiu na ochranu verejného poriadku. 

Starostka povedala, že o takýchto prípadoch nás nikto neinformoval, kritické úseky sú pod 
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zvýšeným dohľadom členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Komisia na ochranu verejného 

poriadku nemá právomoc nikoho potrestať ani udeliť pokutu, príprava zasadnutí je administratívne 

zaťažujúca, ale ak je od poslancov taká požiadavka, môže sa kedykoľvek zriadiť. 

 

R/ Otváracie hodiny – potraviny p. Németa 

Poslanec Ľ. Zambori informoval o neúnosnej situácii pred uvedenou predajňou, kde sa občania 

zdržiavajú aj pred a po otváracích hodinách a robia hluk a neporiadok. Starostka – upozorníme 

majiteľa na dodržiavanie otváracích hodín a udržiavanie poriadku. 

 

K týmto bodom bolo prijaté uznesenie č. 113/VI/2019. 

 

14. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce  

Poslanec P.Prezbruch – je potrebné riešiť kosenie obecných priestranstiev hoci aj zamestnaním 

niekoho na dohodu. Starostka – preveríme, či by mal niekto záujem. 

Ďalej upozornil na neprehľadnú situáciu na výjazde od Egreša k ihrisku kvôli kaplnke, pomohlo by 

zrkadlo na rohu Ulice na záhumní. Starostka – oslovíme políciu, aby prišla na obhliadku a dala 

stanovisko k namontovaniu zrkadla. 

 

Poslanec P.Spišák – úsek od Popovca k Antonika – kríky zasahujú do chodníka. Starostka – 

pošleme tak aktivačných pracovníkov. 

 

Poslankyňa J.Kočišová – informovala o pozitívnych ohlasoch občanov na priebeh folklórnych 

slávností, mrzí ju, že poslanci schválili len jeden návrh na ocenenie. Fotka z akcie chce zverejniť na 

tabuľu pri obecnom úrade. 

Ďalej uviedla, že poslanecká vychádzka mala dobrý ohlas medzi ľuďmi, treba ich robiť do všetkých 

častí obce.  

Takisto navrhla, aby sa obnovila tradícia Keresturských potuliek. Starostka – súhlasím, je potrebné, 

aby si to niekto zobral na starosť. Nakoľko nikto z poslancov neprejavil záujem, starostka navrhla 

osloviť predstaviteľov DO Fénix pri základnej škole. 

Ďalej upozornila, že podľa jej informácií už SOŠ poľnohospodárstva neužíva priestory v kultúrnom 

dome, mohli ba sme ich využiť inak. Starostka – vieme, že nemajú vyučovanie každý deň, lebo 

žiaci chodia na prax do Viničiek, ale nájomnú zmluvu majú platnú, preveríme situáciu. 

 

Poslanec JUDr. M.Remeš – pýtal sa, kde majú občania dávať orezané konáre zo stromov. Starostka 

– ako každý biologicky rozložiteľný odpad kompostovať na vlastnom pozemku, keď bude 

postavený zberný dvor, budú sa odnášať tam. 

Ďalej pripomenul, že do plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 boli na jeho návrh doplnené tri 

body, a to kontrola platenia daní na základe VZN a poplatkov, kontrola spôsobu vymáhania a jej 

úspešnosť a kontrola nájomných zmlúv na prenájom majetku obce a výšky úhrady nájmu a tieto 

správy majú byť predložené do 30.6.2019. 

 

Poslanec Ing. J.Molnár – predniesol problémy týkajúce sa obyvateľov obecných nájomných 

bytoviek: stojany na bicykle sú dosť nelogicky umiestnené medzi bytovkami ďaleko od vchodu 

a v tráve, starostka – pri bytovke „B“ pôjde k nim ešte dlažba, môžeme ich aj preložiť, nech občania 

navrhnú vhodnejšie miesto. 

Nefungujúci elektronický vrátnik v bytovke B – starostka – treba nahlásiť, objednáme opravu, ktorá 

sa zaplatí z fondu opráv. 

Trampolína pri bytovke B v dezolátnom stave, patrí pravdepodobne jednej z nájomníčok, deti sa na 

nej často hrajú. Starostka – môžete ju ako zástupca nájomníkov požiadať, aby trampolínu 

odstránila, ak nie, obec ju oficiálne vyzve. 
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V súvislosti s obecnými nájomnými bytmi poslanec P. Prezbruch spomenul problém plesní v novej 

bytovke C – starostka – vieme o tom, dáme urobiť mriežky na dvere. Ostatné nedostatky, ktoré sa 

vyskytli, riešime v reklamačnom konaní. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 114/VI/2019. 

 

15. Dotazy a dopyty občanov 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil občan Jozef Nagy, ktorý sa vyjadroval 

k viacerým bodom programu. Vyjadril slová uznania na fungovanie materskej školy, že rodičia sú 

s aktivitami škôlky veľmi spokojní, ďalej na pôsobenie miestnej občianskej poriadkovej služby. 

Takisto spomenul, že viaceré oznamy, napr. to, že obec hľadá niekoho na kosenie, by sa mohli 

zverejňovať na facebooku, lebo ten sleduje veľa ľudí. K tomuto bodu programu nebolo prijaté 

žiadne uznesenie. 

 

16. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

 

 

Overovatelia: Jolana Kočišová                  

                       Peter Spišák                                                                                               

                                                                                                                       

            

 

             

 

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 


