ZÁ PI S N I CA
z 39. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 9. 2014 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa
referent
Ing. Jozef Ďurko, poslanec
Terézia Hrinčáková, poslankyňa
Anna Kačuráková, poslankyňa
Lašák Milan, poslanec
Ľubomír Zambori, poslanec

Andrejková Ivana, samost. odbor. referent
Miriama Kompírová, samost. odbor.

Ospravedlnení:
Peter Andrejko – poslanec, RSDr. Ján Artim – poslanec, JUDr. Miloš Remeš – poslanec

PROGRAM :
1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice
a voľba návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
3. Schválenie návrhu Dodatku č. 3 Spoločného Územného plánu obcí Zemplínska Teplica,
Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica
4. Technicko-organizačné zabezpečenie folklórnych slávností 21.9.2014
5. Pohovor s výtržníkmi z rómskej osady
6. Rôzne
7. Interpelácia poslancov a informácia starostky
8. Diskusia
9.Návrh na uznesenie
10. Záver
1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie overovateľov zápisnice
a voľba návrhovej komisie
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Jozefína Uhaľová,
starostka obce. Privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania.
Prítomní poslanci navrhovaný program schválili bez pripomienok. Konštatovala, že z počtu 9
poslancov je prítomných 6 poslancov a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania
schopné.
Za overovateľov určila poslancov : Anna Kačuráková
Ing. Katarína Bačová Ťukotová
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Za zapisovateľku určila: Miriama Kompírová
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Terézia Hrinčáková, Ľubomír Zambori,
Milan Lašak
2 . Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva dňa 15. 8.
2014 urobila kontrolórka obce pani Anna Onufráková a konštatovala, že boli splnené,
prípadne sa plnia. Kontrola uznesení tvorí prílohu zápisnice.
3. Schválenie návrhu Dodatku č. 3 Spoločného Územného plánu obcí Zemplínska
Teplica,
Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica
Starostka oboznámila prítomných so stanoviskom Okresného úradu Košice, odbor výstavby
a bytovej politiky k návrhu Doplnku č. 3 Spoločného Územného plánu obci Zemplínska
Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica“,
v ktorom vyjadruje súhlasné stanovisko so zmenami a odporúča ho obecnému zastupiteľstvu
schváliť. S návrhom zmien ÚPD sa poslanci zaoberali na zasadnutiach od roku 2012,
zverejnený je na stránke http://www.ZaDZemplinskaTeplica.UzemnyPlan.sk, na verejné
prerokovanie bol predložený 3.5.2012. Prítomní poslanci schválili návrh VZN. K bodu bolo
prijaté uznesenie.
4. Technicko-organizačné zabezpečenie folklórnych slávností 21.9.2014
Starostka oboznámila prítomných s doterajším technicko-organizačným zabezpečením
folklórnych slávností. Požiadala poslancov o pomoc pri stavaní vonkajšej tribúny ako aj počas
slávností pri kontakte s účinkujúcimi a hosťami. Pozvala ich na podujatie. Pre prípad
nepriaznivého počasia bude pripravené na vystúpenie aj javisko v kultúrnom dome.
Sprievodnými aktivitami bude výstavka ručných prác z projektu „Košikárstvo“, ktorý je
podporený dotáciou z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ľudové remeslá,
skákací hrad, cukrová vata, zabezpečené občerstvenie. Poslanci si upresnili jednotlivé úlohy.
5. Pohovor s výtržníkmi z rómskej osady
Na základe pozvania sa na zasadanie OZ dostavil Róbert Buka. Starostka informovala
poslancov, že bola na neho podaná ústna sťažnosť od družky Jany Bukovej, že ju bije.
Róbert Buka oznámil, že to nie je pravda. S manželkou je spokojný a nemá dôvod ju biť.
Pán Zambori navrhol, aby na zasadanie bola predvolaná aj jeho manželka Jana a povedala
svoju
verziu. V prípade, ak sa nepolepší zavolať na neho políciu.
Starostka oboznámila poslancov, že Rozália Balážová bola predvolaná, že hlasno púšťa
hudbu na rómskej osade a ruší susedov. Pani Balážová informovala, že to nie je pravda, že jej
syn nemá takú silnú aparatúru. Bola ústne upozornená na dodržiavanie verejného poriadku.
Ak sa situácia bude opakovať a susedia sa budú sťažovať, bude sa situáciou zaoberať komisia
na ochranu verejného poriadku, resp. v priestupkovom konaní.
6. Rôzne
Starostka oznámila poslancom, že prijala smernicu o verejnom obstarávaní, ktorú mali
doručenú elektronickou poštou.
Informovala poslancov, že občania z Novej a Jarnej ulici predložili petíciu za orezanie živého
plota u pána Jakabčina na Novej ulici, súp. č. 250. Ďalej informovala o konzultácii projektu
prístavby materskej školy s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorí
navrhli aj možnosť vrátenia budovy materskej školy do pôvodného stavu. Starostka uviedla,
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že do budúcnosti by sa mohlo uvažovať s výstavbou zdravotného strediska na Záhradnej ulici.
Poslanci schválili pozastavenie projektu pre materskú školu v štádiu jeho súčasného
rozpracovania.
Oznámila poslancom, že tak ako každý rok v októbri sa uskutoční dňa 6. 10. 2014 posedenie
s dôchodcami v kultúrnom dome, na ktoré ich pozýva. V kultúrnom programe sa predstaví
divadlo z Plechotíc.

7. Interpelácia poslancov a informácia starostky
Starostka informovala, že od 15. Augusta obec zabezpečovala bežnú prevádzku v obci – upratovanie,
kosenie, bolo namontované detské ihrisko pri nájomných bytoch na Hlavnej ulici, dokončovali sa
väčšie úpravy v materskej škole, bola kontrola v materskej škole z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trebišove k posúdeniu rozšírených podmienok na prevádzku škôlky. K novej
autobusovej zastávke vymurovali občania, zaradení do aktivačnej činnosti zadný múr a bola osadená
nová autobusová zastávka,
10. septembra sa na našom futbalovom ihrisku uskutočnil futbalový turnaj troch slovenských univerzít,
ktorý organizovala UVLaF v Košiciach a naša obec pomáhala zabezpečiť niektoré organizačné
záležitosti. Obecný úrad plnil úlohy verejnej správy a zamestnanci začali aj s prípravou na komunálne
voľby 2014.
Poslanci – informovali o potrebe vymeniť žiarovky v piatich svietidlách.

8. Diskusia
Diskusia sa uskutočnila počas prerokovávania programu.
9.Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia predložila za návrhovú komisiu p. Terézia Hrinčáková. Poslanci hlasovali
za každé uznesenie samostatne. Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.
10. Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva
ukončila.

Overovatelia:

Anna Kačuráková ...........................................................
Ing. Katarína Bačová Ťukotová

...................................

Zapísala : Miriama Kompírová

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka obce
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