ZÁ PI S N I CA
z 3. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 03. 2015 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Terézia Hrinčáková, poslankyňa
Anna Kačuráková, poslankyňa
Mgr. Marcela Stančíková, poslankyňa
MDDr. Šosták Štefan, poslanec
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa

Andrejková Ivana, samost. odbor. referent
Kompírová Miriama, samost. odbor. referent
Ing. Mihóková Zuzana, samost. odbor. referent

Ospravedlnení:
Milan Čirip, poslanec, Peter Andrejko, poslanec, JUDr. Remeš Miloš, poslanec
Ďalší prítomní:
Anna Onufráková, kontrolórka obce a občania podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,
overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Voľba hlavného kontrolóra
4. Rôzne
5. Interpelácie
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
1. Zahájenie, 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 6 poslancov
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní poslanci navrhovaný program schválili
bez pripomienok.
Za overovateľov určila poslancov: Terézia Hrinčáková
Ľubomír Zambori
Za zapisovateľku určila: Ing. Mihóková Zuzana
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková
Mgr. Marcela Stančíková
Ing. Katarína Bačová Ťukotová
Návrhová komisia bude zároveň plniť aj funkciu volebnej komisie.
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2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 10.2.2015
urobila pani Anna Onufráková, kontrolórka obecného úradu. Konštatovala, že uznesenia boli
splnené, prípadne sa plnia. Kontrola uznesení tvorí prílohu zápisnice. Poslanci kontrolu uznesení
zobrali na vedomie.
3. Voľba hlavného kontrolóra
Návrhová komisia, ktorá plní funkciu volebnej komisie, pracovala v zložení: Anna Kačuráková,
Mgr. Marcela Stančíková, Ing. Katarína Bačová Ťukotová.
Záujem o miesto kontrolóra obce prejavil jeden záujemca – p. Mária Rožoková. Poslanci sa
oboznámili s predloženými dokladmi uchádzača. P. Rožoková po krátkej prezentácii odpovedala na
otázky poslancov. Po osobnom pohovore nasledovala tajná voľba. Volebná komisia skonštatovala,
že p. Rožoková Mária bola zvolená za kontrolórku obce a výkon funkcie jej začne 25. 4. 2015.
Voči procesu a výsledkom voľby neboli vznesené žiadne pripomienky.
4. Rôzne
A/ Žiadosť p. Rastislava Majoroša o ukončenie nájomnej zmluvy
P. Majoroš požiadal o ukončenie nájomnej zmluvy na priestory baru v kultúrnom dome ku dňu
15.4.2015. OZ vzalo žiadosť na vedomie a rozhodlo, že obec vyhlási zámer prenajať tento majetok.
B/ Žiadosť p. Baranča Jána a Barančovej Moniky o predĺženie nájomnej zmluvy na 3 roky
Menovaní majú uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom zatiaľ na jeden rok. Nakoľko vyrovnali
svoje dlžoby voči obci, poslanci súhlasili s uzavretím NZ na tri roky, keďže aj ostatní nájomcovia
bez záväzkov po lehote splatnosti majú uzavreté NZ na takú dobu.
C/ Predloženie rozpočtových opatrení č.1 a č. 2 účtovníčkou úradu p. Andrejkovou
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1 a schválilo rozpočtové opatrenie
č. 2 na úpravu rozpočtu obce Zemplínska Teplica v roku 2015.
D/ Žiadosť o odpustenie nájmu
P. Ľubomíra Zamboriová požiadala o odpustenie nájomného po dobu jedného roka za priestory baru
v kultúrnom dome, keďže investovala do zveľadenia a rekonštrukcie uvedených priestorov.
Nakoľko výška investície vysoko prevyšuje sumu nájomného, poslanci schválili jeho odpustenie.
Poplatky za energie budú uhrádzané ako doposiaľ.
E/ Stanovenie termínu obecnej akcie JUNIÁLES.
OZ rozhodlo, že Juniáles sa bude konať dňa 6.6.2015 v popoludňajších hodinách. Ostatné
organizačné záležitosti budú upresnené.
F/ Prešetrenie sociálnej situácie na rómskej osade Bodnár a Hejča.
Poslanci sa zhodli na potrebe prešetriť sociálnu situáciu na rómskej osade. Termín bude stanovený
po dohode s Obvodným oddelením policajného zboru v Sečovciach.
G/ Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Starostka obce informovala poslancov o vyhlásení výzvy a aktivitách, ktoré budú podporované.
Podľa informácií zo seminára je alokovaný pomerne nízky objem finančných prostriedkov. V
minulom roku sme neboli úspešní. V tomto roku v prípade úspešnosti nášho projektu je potrebné
podieľať sa na spolufinancovaní vo výške 5 %. Obecné zastupiteľstvo schválilo cieľ žiadosti na
rekonštrukciu miestnej komunikácie na Lesnej ulici a spolufinancovanie projektu v sume 2000,00
Eur.
H/ Schválenie odmeny kontrolórke obce P. Onufrákovej
OZ schválilo odmenu kontrolórke obce P. Onufrákovej vo výške 30% za mesiac marec a apríl 2015.
E/ Nutnosť údržby strechy na telocvični
P. Stančíková informovala o zlom stave strechy na telocvični, kde je potrebné vykonať 2 x náter,
nakoľko hrozí, že začne pretekať. Poslanci sa zhodli na potrebe natrieť strechu, aby sa predišlo
väčším škodám na majetku. Starostka obce uviedla, že sa to môže zrealizovať cez aktivačnú
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činnosť. Zároveň uviedla, že preverí možnosť financovania zateplenia telocvične cez výzvu
z Environmentálneho fondu. Poslanci schválili spracovanie energetického auditu a následne
rozpočtu na túto aktivitu.
5. Interpelácie
P. starostka informovala poslancov, že bola schválená žiadosť našej obce o dotáciu na pokračovanie
vo výstavbe 3. Etapy kanalizácie v sume 200000,00 Eur. Toho času pripravuje dokumentáciu
potrebnú k podpisu zmluvy. Trasa kanalizácie bude pokračovať popri Hlavnej ceste od ŠPP na
Novú ulicu. Jej dĺžka je závislá na prepočte nákladov a výšky poskytnutej dotácie.
Ďalej uviedla, že Katolícka charita Košice má záujem otvoriť v našej obci denný stacionár, kde by
sa dôchodcom poskytovala strava – obed za 1,00 Eur, za pobyt sa neplatí.
p. Kačuráková – nesvieti svetlo na ul. Obchodnej pri Vojnerových
p. Zambori – nastaviť obecný rozhlas pri bytovke č. 371 na Obchodnej ul. – nie je rozumieť, je
ozvena.
6. Diskusia
Samotná diskusia sa nekonala, nakoľko
jednotlivých bodov programu.

prítomní poslanci diskutovali pri prerokovávaní

7. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložila Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslanci hlasovali za každé
uznesenie osobitne. Uznesenie je prílohou zápisnice.
8. Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Zapísala : Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia : Terézia Hrinčáková
Ľubomír Zambori

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka obce
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