ZÁ PI S N I CA
z 11. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 02. 2016 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce
Milan Čirip, poslanec
MDDr. Šosták Štefan, poslanec
Anna Kačuráková, poslankyňa
Peter Andrejko, poslanec
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Marcela Stančíková, poslankyňa
JUDr. Miloš Remeš, poslanec

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

Ospravedlnení:
Terézia Hrinčáková, poslankyňa,
Ďalší prítomní:
občania podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1.Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice a
voľba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2015
4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2015
5. Správa o výsledku inventarizácie
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
7. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou
8. Správa o činnosti DHZ, FK, FS Tepličan
9. Návrh na úpravu rozpočtu
10. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ
11. VZN – pohrebníctvo
12. VZN – zápis detí do ZŠ
13. VZN o poskytovaní sociálnych služieb
14. Návrh Komunitného plánu soc. služieb
15. Rôzne – obnova nájomných zmlúv v nájomných bytových domoch
16. Interpelácie poslancov
17. Návrh na uznesenie
18. 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 8 poslancov
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
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Oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní poslanci navrhovaný program schválili
bez pripomienok.
Za overovateľov určila poslancov: Anna Kačuráková
Mgr. Marcela Stančíková
Za zapisovateľku určila: Ing. Mihóková Zuzana
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: MDDr. Štefan Šosták
JUDr. Miloš Remeš
Milan Čirip
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa
vypracovala pani Mária Rožoková, kontrolórka obecného úradu. Konštatovala, že uznesenia boli
splnené, prípadne sa plnia. Kontrola uznesení tvorí prílohu zápisnice. Poslanci kontrolu uznesení
zobrali na vedomie.
3. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2015
Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2015 vypracovala a predložila ekonómka obecného úradu p.
Andrejková Ivana. Správa bola v predstihu zaslaná poslancom. Pani Andrejková uviedla podstatné
informácie zo správy, ako napríklad zostatky úverov, zostatky na účtoch a v pokladni ku 31.12.2015
a zodpovedala otázky poslancov. Správa bola jednohlasne schválená a tvorí prílohu zápisnice.
4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2015
Správu o plnení rozpočtu základnej školy predložila poslankyňa a zástupkyňa školy Mgr. Marcela
Stančíková. Stručne vymenovala príjem a čerpanie finančných prostriedkov, ktoré škola prijala od
obce aj z iných zdrojov. Správa tvorí prílohu zápisnice a poslanci ju schválili bez pripomienok.
5. Správa o výsledku inventarizácie
Správu o výsledku inventarizácie predložila ekonómka obecného úradu p. Andrejková Ivana.
Správa bola v predstihu zaslaná poslancom. Inventarizácia prebehla v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve a neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Jednalo sa o dokladovú
inventarizáciu, t.j. porovnanie účtovného stavu so stavom v evidencii majetku. Je potrebné vykonať
aj fyzickú inventarizáciu, nakoľko obec má starý majetok aj pohľadávky na odpis. Starostka aj
poslanci sa zhodli, že sa urobí v priebehu roka.
Poslanci správu schválili bez výhrad a tvorí prílohu zápisnice.
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
Správu o kontrolnej činnosti vypracovala a predložila kontrolórka obce p. Mária Rožoková.
Kontrolná činnosť prebehla podľa plánu, ktorý schválilo OZ. Kontrolórka obce zhrnula svoju
činnosť za predchádzajúci rok, spomenula uskutočnené kontroly, ale aj stanoviská, ktoré predložila
k návrhom. Poslanci správu schválili bez výhrad a tvorí prílohu zápisnice.
7. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou
Správu o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou za rok 2015 vypracovala a predložila ekonómka
obecného úradu p. Andrejková Ivana. Správa bola v predstihu zaslaná poslancom.
Vymenovala všetky subjekty, ktorým obec poskytla dotáciu a podala doplňujúce informácie.
Poslanci túto správu zobrali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice.
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8. Správa o činnosti DHZ, FK, FS Tepličan
Správu o činnosti DHZ predložil veliteľ DHZ p. Artim Jozef. Zhrnul pôsobenie DHZ za
predchádzajúci rok, počet a druh zásahov, spoluprácu s ostatnými záchrannými zložkami, účasť na
súťažiach aj aktivity zamerané na deti a mládež. Na záver poďakoval členom za činnosť a obci za
spoluprácu a podporu.
Správu o činnosti FK vypracoval a predložil poslanec a prezident FK JUDr. Miloš Remeš.
Prezentoval aktivity klubu a dosiahnuté úspechy v súťažiach, spomenul aj pozitívny vplyv činnosti
futbalového klubu na deti a mládež.
Správu o činnosti Folklórneho súboru Tepličan vypracovala vedúca súboru p. Terézia Kubániová
a prečítala p. starostka. Stručne vymenovala podujatia a súťaže, na ktorých sa súbor v minulom
roku zúčastnil. Významným momentom boli oslavy 30. výročia vzniku súboru a vydanie nového
CD nosiča pri tejto príležitosti.
Starostka a poslanci poďakovali všetkým organizáciám za ich činnosť a reprezentáciu našej obce.
9. Návrh na úpravu rozpočtu
Návrh na úpravu rozpočtu predložila ekonómka obecného úradu p. Andrejková Ivana. Jedná sa
o úpravu rozpočtu o sumy, ktoré boli pridelené základnej škole z Okresného úradu, odboru školstva.
Poslanci úpravu rozpočtu vzali na vedomie.
10. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ
Nakoľko 4-ročné funkčné obdobie rady školy sa končí ku dňu 30.4.2016??, je potrebné zvoliť novú
a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. je zriaďovateľ (obec) povinný delegovať 4 zástupcov. Obecné
zastupiteľstvo po hlasovaní za členov rady delegovalo M. Siváka a z poslancov M. Čiripa, A.
Kačurákovú a T. Hrinčákovú.
11. VZN – pohrebníctvo
Nové VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Zemplínska Teplica
obsahujúce prevádzkový poriadok pohrebiska bolo potrebné prijať, nakoľko staré VZN č. 2/2006
a prevádzkový poriadok z roku 2007 už neboli v súlade s platnou legislatívou a hygienickými
predpismi. Prílohou k novému VZN je aj aktualizovaný cenník za cintorínske a pohrebné služby
v obci. Návrh dodatku bol v predstihu emailom zaslaný poslancom a zverejnený na webovej stránke
obce. K návrhu VZN č. neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci ho jednohlasne schválili.
12. VZN – zápis detí do ZŠ
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 5/2008 o určení miesta, času a bližších
podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole potrebné
prijať z dôvodu legislatívnych zmien v tejto oblasti, nakoľko sa zákonom zmenil termín na zápis
detí do 1. ročníka z mesiaca február na mesiac apríl. Návrh dodatku bol v predstihu emailom
zaslaný poslancom a zverejnený na webovej stránke obce. Poslanci návrh dodatku č. 2 jednohlasne
schválili.
13. VZN o poskytovaní sociálnych služieb
VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby sa dopĺňa dodatkom
č. 1, nakoľko so spustením národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v našej obci je
potrebné stanoviť výšku úhrady klientov za hodinu opatrovateľskej služby a určiť spôsob platby
tejto úhrady. Poslanci po rozhodli, že klient za hodinu služby bude platiť sumu 0,40 Eur a návrh
dodatku bol jednohlasne schválený.
14. Návrh Komunitného plánu soc. služieb
Starostka predložila poslancom na schválenie návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Zemplínska Teplica. Tento strategický dlhodobý dokument bol spracovaný v zmysle zákona
č. 448/2008 o sociálnych službách a slúži ako východisko pre plánovanie obsahu a rozsahu
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sociálnych služieb v našej obci s ohľadom na potreby občanov. Poslanci Komunitný plán
sociálnych služieb jednomyseľne schválili.
15. Rôzne
A/škôlka
Starostka prezentovala poslancom návrh projektu na rekonštrukciu MŠ. Poslanci sa po diskusii
zhodli na potrebe projekt upraviť, nakoľko v predloženej podobe prevyšuje finančné možnosti obce
a nezohľadňuje požiadavku na rekonštrukciu pôvodných priestorov materskej školy.
B/ obnova nájomných zmlúv v nájomných bytových domoch
V priebehu mesiacov február a marec končia nájomné zmluvy v obecných nájomných bytoch
piatim nájomníkom, ktorí boli v predstihu vyzvaní, aby predložili potvrdenia o príjme za rok 2015.
Obec posudzovala splnenie podmienky minimálnej a maximálnej výšky príjmu a ostatné
podmienky nájmu. Potvrdenia o príjme predložili všetci vyzvaní nájomníci. Poslanci schválili
opakované uzavretie nájomných zmlúv s nájomníkmi R. Remeš a L. Perháč na dobu tri roky a na
dobu šesť mesiacov.
Počas zasadania obecného zastupiteľstva sa na výzvu poslancov na obecný úrad dostavili nájomníci
P. Kelemec, V. Héžeľová a M. Marjov. Vzhľadom na nedoplatky na nájomnom poslanci podmienili
opakované uzavretie nájomných zmlúv podpisom zmlúv o uznaní dlhu, ktorou sa nájomníci
zaväzujú plniť určený splátkový kalendár. Všetci nájomníci prejavili záujem naďalej bývať
v obecných bytoch, svoj záväzok uznali a zmluvy na mieste podpísali. Následne poslanci schválili
opakované uzavretie nájomných zmlúv s nájomníkmi P. Kelemec a V. Héžeľová na dobu tri
mesiace. Zmluva s M.Marjovom sa bude riešiť na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
C/žiadosti Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi
Rímskokatolícka cirkev – farnosť V.Ozorovce požiadala listom dňa 22.2.2016 obec o finančný
príspevok na rekonštrukciu schodov pri kostole v Z.Teplici.
Gréckokatolícka cirkev – farnosť Z.Teplica požiadala listom dňa 22.2.2016 obec o finančnú
výpomoc pre nutnú opravu farskej budovy.
Poslanci po zvážení súhlasili s príspevkom 500,00 Eur pre každú cirkev a poverili obecný úrad
pripraviť zmluvu o poskytnutí dotácie.
D/ žiadosť p. Baranovej Marianny o odkúpenie pozemku
Pani M. Baranová požiadala obecné zastupiteľstvo o odkúpenie pozemku parc. č. 7/2, ktorý je vo
vlastníctve obce, nakoľko je spoluvlastníčkou susediaceho pozemku č. 7/3. Predmetný pozemok
obce je včlenený medzi pozemky súkromných osôb a má malú rozlohu, nie je možné ho predať na
individuálnu bytovú výstavbu. Poslanci po oboznámení so situáciou súhlasili s odpredajom
a poverili obecný úrad vyhlásiť zámer predaja a zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku pre
určenie ceny.
E/vybudovanie centrálnej autobusovej zastávky v obci
Firma PRODEX, spol. s r.o., Košice, listom požiadala obec o vyjadrenie k možnosti vybudovania
centrálnej autobusovej zastávky, nakoľko je naša obec vzhľadom na prepravený počet cestujúcich
a organizáciu dopravy vhodná pre uvedený zámer. Uvedená spoločnosť sa zaoberá spracovaním
štúdie pre autobusových dopravcov pod gesciou Odboru dopravy úradu Košického samosprávneho
kraja, ktorá bude prvotným podkladom pre obce, v prípade, že budú chcieť čerpať financie z fondov
na tento účel. Poslanci po diskusii súhlasili s prípadným vybudovaním centrálnej autobusovej
zastávky uprostred obce (zastávky Základná škola a Kultúrny dom) tak, aby zostali zachované aj
doterajšie zastávky na začiatku obce. V tejto súvislosti prediskutovali aj zlú situáciu na križovatke
pri kaplnke, v blízkosti základnej školy, kde je potrebné nainštalovať zvodidlá. Poverili obecný úrad
spracovať odpoveď s tým, aby sa do investičných zámerov KSK zaradil aj problém chýbajúcich
zvodidiel.
F/ ponuka Vydavateľstva CBS na knihu Zemplín z neba
Vydavateľstvo CBS spol. s r.o., Banská Bystrica ponúka vydanie knihy Zemplín z neba o obciach
Zemplína s leteckými fotografiami. Za cenu 300 Eur bez DPH by sme získali 20 kníh a našej obci
by bol určený prezentačný priestor 12x8 cm + jedna fotografia. Za cenu 525 Eur bez DPH by sme
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získali 35 kníh a prezentačný priestor 12x16,5 cm + dve fotografie. Poslanci s ponukou nesúhlasili,
nakoľko podľa ich názoru cena je neadekvátna ponúknutému priestoru na prezentáciu obce.
16. Interpelácie
Veliteľ DHZ Z.Teplica vzniesol požiadavku na vlastný hydrant, nakoľko do nového hasičského auta
Tatra je riziko čerpať vodu z Teplice. Navrhol vrt, ktorý je na Teplici. Starostka povedala, že
uvedený vrt je štátny a obec ho nemôže využívať, preverí na vodohospodárskom podniku, či by tam
nemohol byť hydrant.
Poslanec Ľ. Zambori informoval o viacerých podnetoch občanov na veľkú tmu na uličke medzi
kultúrnym domom a rodinným domom č. 314, kde nie je verejné osvetlenie. Obecný úrad preverí
možnosť nainštalovať lampu na budovu kultúrneho domu.
Poslankyňa Mgr. Marcela Stančíková – pri bráničke na cintorín, ktorou prechádzajú ľudia do
Gréckokatolíckeho chrámu, trčí zo zeme železná tyčka, viacerí občania už o ňu zakopli. Starostka
uviedla, že tyčka je potrebná, je súčasťou zatváracieho mechanizmu bránky, preverí však možnosť
jej skrátenia.
Starostka informovala poslancom o návrhu p. Kundráta, vlastníka pozemku oproti Jednote,
v susedstve ktorého je aj obecný pozemok, natiahnuť oplotenie, aby sa zamedzilo prístupu cudzích
osôb. Poslanci súhlasili s oplotením pozemku.
17. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložil MDDr. Štefan Šosták, poslanci hlasovali za každé uznesenie osobitne.
Uznesenie je prílohou zápisnice.
18. Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného zastupiteľstva ukončila.
Zapísala : Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia : Anna Kačuráková
Mgr. Marcela Stančíková

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka obce
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