ZÁ PI S N I CA
z 15. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 07. 2016 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Milan Čirip, poslanec
Anna Kačuráková, poslankyňa
Mgr. Marcela Stančíková, poslankyňa
MDDr. Štefan Šosták, poslanec
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce

Miriama Kompírová, samost. odbor. referent

Ospravedlnení:
Peter Andrejko, poslanec, Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa, Terézia Hrinčáková,
poslankyňa, JUDr. Miloš Remeš, poslanec,
Ďalší prítomní:
Mária Rožoková, kontrolórka obce
PROGRAM :
1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,
overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Prístavba, stavebné úpravy a zateplenie
Obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplínskej Teplici - dofinancovanie
4. Interpelácie poslancov
5. Návrh na uznesenie
6. 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 5 poslancov
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní poslanci navrhovaný program schválili
bez pripomienok.
Za overovateľov určila poslancov: Mgr. Marcela Stančíková
MDDr. Štefan Šosták
Za zapisovateľku určila: Miriama Kompírová
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ľubomír Zambori
Milan Čirip
Anna Kačuráková

1

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa
13. 6. 2016 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. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Prístavba, stavebné úpravy a zateplenie
obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplínskej Teplici - dofinancovanie
Starostka oboznámila prítomných poslancov s výzvou na doplnenie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu
MŠ a jej prístavbu. Okrem iného je potrebné sa vyjadriť k dofinancovaniu výdavkov, ktoré prekračujú
plánované limity. Rozpočet na stavbu je 570641,12 Eur, celková výška oprávnených výdavkov je
384697,60 Eur. Poslanci diskutovali o predloženej situácii. Konštatovali, že je predpoklad, že rozpočet
na stavbu po verejnom obstarávaní bude nižší a potreba spolufinancovania bude nižšia. Uzniesli sa na
tom, že kapacitu škôlky rozšíriť potrebujeme, preto je nutné aj jej dofinancovanie z rozpočtu obce, resp.
z úveru. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie v prílohe.
4. Interpelácie
Starostka – uviedla, že vyzvala Juraja Buku, aby zbúral nelegálnu stavbu, ktorú pristavil
k rodinnému domu č. 157 na pozemku parc. č. 472/2. Pozemok je ochranným pásmom k vodnému
zdroju ZJ-1 a obec ho musí oplotiť širšie, ako je teraz. Ponúkla mu odkúpenie pozemku parc. č.
455/1 – 455/6 na Lesnej ulici. Teraz sa pýtala poslancov na predbežnú cenu, za ktorú by mu obecné
zastupiteľstvo pozemok odpredalo. Poslanci konštatovali, že obec odkúpila pozemok po 1,25
Eur/m2 a náklady na GP. Teda informačne by to bolo po 1,30 Eur/m2. Starostku poverili, aby takto
informovala p. Juraja Buku.
Ďalej starostka informovala o potrebe zmeny VZN o určení názvu ulíc, verejných priestranstiev a
číslovaní stavieb v obci, ktoré vyvolala zmena vyhlášky č. 31/2003 Z. z.. Podľa tejto zmeny by
súčasťou názvu mala byť napr. Ulica Jarná. Poslanci navrhli pripraviť návrh VZN, ktorý bude
zverejnený na pripomienkovanie. K zmene názvu ulíc by nedošlo.
5. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložila poslankyňa Anna Kačuráková, poslanci hlasovali za každé uznesenie
osobitne. Uznesenie je prílohou zápisnice.
6. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Miriama Kompírová
Overovatelia: Mgr. Marcela Stančíková
MDDr. Štefan Šosták

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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