ZÁ PI S N I CA
Zo 16. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 01 08. 2016 o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Milan Čirip, poslanec
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa
Mgr. Marcela Stančíková, poslankyňa
MDDr. Štefan Šosták, poslanec
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce

Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent

Ospravedlnení:
Peter Andrejko, poslanec, Terézia Hrinčáková, poslankyňa, JUDr. Miloš Remeš, poslanec, Anna
Kačuráková, poslankyňa
Ďalší prítomní:
--PROGRAM :
1. Zahájenie, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľky,
overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výzva Ministerstva vnútra SR č. OPLZ-PO6-SC613-2016-2, Prioritná os 6, špecifický cieľ 6.1.3
So zameraním na komunitné centrá
4. Interpelácie poslancov
5. Rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. 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: Ing. Katarína Bačová Ťukotová
Milan Čirip
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ľubomír Zambori
Mgr. Marcela Stančíková
MDDr. Štefan Šosták
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa
14. 7. 2016 vypracovala pani Mária Rožoková, kontrolórka obecného úradu, prečítala ju Mgr.
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Marcela Stančíková. Konštatovala, že uznesenia boli splnené. Kontrola uznesení tvorí prílohu
zápisnice. Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.
3. Výzva Ministerstva vnútra SR č. OPLZ-PO6-SC613-2016-2, Prioritná os 6, špecifický
cieľ 6.1.3 so zameraním na komunitné centrá
Starostka oboznámila prítomných poslancov s výzvou. Uviedla, že uzávierka 1. kola je dňa 23. 9. 2016,
uzávierka 2. kola je 24. 2. 2017. Naša obec je medzi oprávnenými žiadateľmi. Žiadať sa môže na
modernizáciu KC, rekonštrukciu jestvujúcej budovy na KC, resp. na výstavbu nového KC. Poslanci sa
rozhodli, že obec sa bude uchádzať o dotáciu na výstavbu nového KC na pozemku parc. č. 394 pri
„Teplici“. V zmysle technických parametrov sa dohodli na výstavbe komunitného centra s maximálnymi
nárokmi na priestory, kde úžitková plocha je minimálne 200 do 250 m2. Udržateľnosť projektu je na 5
rokov. Vzhľadom ku krátkemu termínu na zhotovenie projektovej dokumentácie a vybavenia ostatných
technických náležitostí je potrebné urýchlene vyhlásiť verejné obstarávanie na externý manažment
projektu a zhotoviteľa projektovej dokumentáciu na stavebné povolenie a realizáciu stavby. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie v prílohe.
4. Interpelácie
Neboli podané.
Starostka uviedla, že informovala p. Juraja Buku o orientačnej cene za pozemok a podmienkach
jeho kúpy.
5. Rôzne
A/ Pridelenie bytu č.3 v bytovom dome A
Pridelenie bytu č.3 v bytovom dome A súpisné číslo 516, orientačné číslo 148, nachádzajúcej sa
na parcele č. 278/11, vedenej na LV č. 787 v katastrálnom území Zemplínska Teplica, v obci
Zempl. Teplica, na Hlavnej ulici.
Starostka informovala poslancov, že sa z bytu č. 3 vysťahoval p. Milan Marjov, s ktorým bola
ukončená nájomná zmluva z dôvodu neplatenia nájomného. Menovaný po opakovaných urgenciách
uvoľnil byt. O prenájom bytu prejavila záujem p. Mária Marjová, ktorá má žiadosť v poradovníku
o takýto typ bytu a spĺňa podmienky pre prenájom. Poslanci schválili prenájom tohto bytu p. Márii
Marjovej.
B/ Rekonštrukcia OcÚ
Poslanci sa informovali na prebiehajúcu opravu strechy na obecnom úrade a vyberali farbu na
fasádu obecného úradu. V tejto súvislosti uviedli, že by bolo potrebné teraz pred zateplením
zrealizovať klimatizáciu budovy a vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
6. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predložila poslankyňa Mgr. Marcela Stančíková, poslanci hlasovali za každé
uznesenie osobitne. Uznesenie je prílohou zápisnice.
7. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: Ing. Katarína Bačová Ťukotová
Milan Čirip
Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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