ZÁ PI S N I CA
z 19. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 12. 2016 o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

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

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

Ospravedlnení:
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa, Peter Andrejko, poslanec
Ďalší prítomní:
Mária Rožoková, kontrolórka obce
PROGRAM :
1. Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ určenie overovateľov zápisnice
d/ určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017
4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017
5. Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zemplínska Teplica
6. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
7. Schválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2017 a stanovisko kontrolóra
8. Prerokovanie rozpočtu obce a ZŠ na roky 2018-2019
9. Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením a návrh odmien poslancom a kontrolórke
10. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou na rok 2017
11. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
12. Zhodnotenie činnosti obce v roku 2016
13. Činnosť obecnej a školskej knižnice
14. Akčný plán okresu Trebišov – vytvorenie podniku sociálnej ekonomiky
15. Komunitné centrum
16. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
17. Rôzne: žiadosti občanov doručené obci, informácie starostky
18. Dotazy a dopyty občanov
19. Záver
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1. Otvorenie - 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 7 poslancov
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Oboznámila ich s programom rokovania a navrhla program doplniť o:
- stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu
- komunitné centrum – podanie žiadosti
- návrh odmien pre poslancov.
Prítomní poslanci navrhovaný program schválili bez pripomienok.
Za overovateľov určila poslancov: Mgr. Marcela Stančíková
MDDr. Štefan Šosták
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková
Milan Čirip
Ľubomír Zambori
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 246/XII/2016, 247/XII/2016, 248/XII/2016.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2016
vypracovala a predložila pani Mária Rožoková, kontrolórka obecného úradu. Konštatovala, že
uznesenia boli splnené, resp. sa plnia. Kontrola uznesení tvorí prílohu zápisnice. Poslanci kontrolu
uznesení zobrali na vedomie. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 249/XII/2016.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 vypracovala a predložila kontrolórka obecného úradu p.
Mária Rožoková. Návrh plánu bol v predstihu zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce,
poslanci nežiadali nič doplniť a schválili ho bez pripomienok s tým, že v prípade potreby sa kontroly
doplnia počas roka. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 250/XII/2016.

4. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017
Starostka predložila poslancom návrh plánu na zasadnutia OZ v roku 2017. Podľa zákona je
zastupiteľstvo povinné zísť sa minimálne 4-krát ročne. Plánuje sa celkom 5 zasadnutí v mesiacoch
február, máj, august, november a december. Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa počas roka
môže zvýšiť podľa potreby. Dátum a čas každého zasadnutia je vopred oznámený verejnosti v obecnom
rozhlase, na obecnej tabuli a webovej stránke. V roku 2016 sa obecné zastupiteľstvo zišlo zatiaľ 10 krát
(vrátane dnešného zasadnutia). K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 251/XII/2016.
5. Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zemplínska Teplica
Starostka informovala poslancov, že povinnosť mať vypracované dané VZN vyplýva obci zo zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Obec si nastavuje pravidlá
financovania škôl tak, aby zohľadňovali špecifiká a individuálne potreby jednotlivých škôl. Pri
určovaní dotácie vychádza obec z prognózy príjmov z podielových daní od štátu v nasledujúcom roku
a zo skutočnej potreby finančných prostriedkov v jednotlivých prevádzkach. Na základe týchto údajov
obec každoročne dopĺňa uvedené VZN č. 5/2012 dodatkom. Návrh dotácií pre ZUŠ, MŠ a ŠKD so
sídlom na území obce Zemplínska Teplica na rok 2017 je v rovnakých resp. vyšších sumách v
porovnaní s rokom 2016. Dotácia na potencionálneho stravníka ZŠ bola upravená zo 128,00 Eur na
135,00 Eur/žiak.
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Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 5/2012 bol v predstihu zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle
obce a e-mailom zaslaný poslancom. Poslanci dodatok č. 4 k VZN č. 5/2012 jednohlasne schválili.

6. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke vypracovala audítorka obce p. Ing. Paulína
Baňacká a prečítala poslankyňa a predsedníčka finančnej komisie p. Anna Kačuráková. Poslanci
správu vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
č. 252/XII/2016.
7. Schválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 pre obec a základnú školu, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce
predložila starostka. Bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 29.11.2016, počas
tejto doby neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky. Rozpočet obce bol navrhnutý ako vyrovnaný.
Starostka informovala poslancov, že príjem zo štátneho rozpočtu bude približne o 70 000,00 Eur viac,
ako je v návrhu. Táto informácia prišla na obec len dnes popoludní, nestihla sa zapracovať do rozpočtu.
Je teda potrebné rozhodnúť, či tieto prostriedky zaradíme do výdavkov alebo bude prebytkový
rozpočet. Rozpočet bol schválený ako prebytkový, príjmy v sume 1323471,00 Eur, výdavky 1250030,00
Eur. Pre základnú školu bol navrhnutý vyrovnaný rozpočet v sume 576 400,00 Eur. Kontrolórka obce p.
Mária Rožoková predložila k návrhu rozpočtu kladné stanovisko.
Poslanci rozpočet obce a ZŠ na rok 2017 jednohlasne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie č. 253/XII/2016.
8. Prerokovanie rozpočtu obce a ZŠ na roky 2018-2019
Poslanci prerokovali rozpočet obce a základnej školy na roky 2017 a 2018, ktorý predložila p. starostka.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 254/XII/2016.
9. Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením
Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 predložila ekonómka obecného úradu p.
Andrejková. Poslanci úpravu rozpočtu na rok 2016 schválili.
Starostka v súlade s platnými zásadami odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
v Zemplínskej Teplici, navrhla poslancom odmeny v jednotnej výške 200,00 Eur na osobu a
zástupcovi starostky vo výške 300,00 Eur. Kontrolórke obecného zastupiteľstva navrhla odmenu vo
výške 30 % hrubej mzdy za mesiac december 2016. Poslanci navrhli jednorázové navýšenie platu
starostky o 50 % na mesiac december 2016 a o 50 % na mesiac január 2017. Návrhy boli jednohlasne
prijaté. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 255/XII/2016.
10. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou na rok 2017
Starostka predložila poslancom návrh sadzobník cien za služby poskytované obcou Zemplínska Teplica
a za prenájom nehnuteľných vecí, ktorý bude platiť od 1.1.2017. Pri väčšine položiek zostala zachovaná
cenová úroveň z roku 2016. Upraviť je potrebné poplatky za kanál a vodu v zmysle rozhodnutia Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví, nakoľko sa mení spôsob výpočtu ceny – musí byť fakturovaná fixná
a variabilná zložka ceny. Pri vode je maximálna fixná zložka 6,00 Eur bez DPH na rok a domácnosť a
maximálna variabilná zložka 0,6051 Eur bez DPH za 1m3 a na osobu a rok sa počíta 34 m3 (v prípade,
že nie sú namontované merače). Pri stočnom je maximálna fixná zložka 4,00 Eur bez DPH na rok a
domácnosť a maximálna variabilná zložka 0,3714 Eur bez DPH za 1m3.
Poslanci po diskusii navrhli ceny za vodu: fixná zložka 3,00 Eur, variabilná 0,60 Eur/m3 a za kanál:
fixná zložka 4,00 Eur, variabilná 0,37 Eur/m3. Sadzobník cien vrátane jeho úprav poslanci jednohlasne
schválili a bude k dispozícii občanom na webovej stránke obce. K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie č. 256/XII/2016.
11. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
Starostka stručne zhodnotila plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce v roku 2016.
Poslanci túto správu vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté
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uznesenie č. 257/XII/2016.

12. Zhodnotenie činnosti obce v roku 2016
Starostka obce v správe zhodnotila činnosť obce za rok 2016, ktorý môžeme označiť ako úspešný
nielen v spoločenskom živote obce ale aj na úseku investičnej výstavby. Spomenula všetky významné
investície a projekty, ako napr. kanalizácia na Jarnej ulici, zateplenie budovy obecného úradu,
kompletná rekonštrukcia podlahy v telocvični a iné, ale aj kultúrno-spoločenské akcie a podujatia, ktoré
sa v našej obci uskutočnili v minulom roku. Na záver sa poďakovala poslancom za spoluprácu aj
zamestnancom obecného úradu za vzornú realizáciu pracovných úloh. Správa o zhodnotení činnosti
obce za rok 2016 je prílohou zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.
258/XII/2016.
13. Činnosť obecnej a školskej knižnice
Starostka oboznámila poslancov, že v zmysle zákona o knižniciach môže obec ako zriaďovateľ
obecnej knižnice zlúčiť obecnú knižnicu so školskou knižnicou do tzv. integrovanej knižnice.
Školská knižnica môže prevziať funkciu obecnej alebo verejnej knižnice za vopred určených
podmienok. Toto opatrenie môže pomôcť odstrániť duplicitu činností aj financovania, čo má
význam najmä v malých obciach.
V mesiaci november 2016 obec ako zriaďovateľ vykonala kontrolu v školskej knižnici za účelom
posúdenia udržateľnosti projektu, nakoľko knižnica bola v r. 2007 jednou z tých, ktoré boli
podporené v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc". Kontrolovala sa efektívnosť, účelnosť,
hospodárnosť a perspektíva ďalšieho rozvoja a fungovania školskej knižnice a na základe získaných
informácií je potrebné rozhodnúť o zachovaní alebo zrušení školskej knižnice alebo jej zlúčení s
obecnou knižnicou.
Starostka a vedenie školy sa po posúdení možností zhodli, že ani obec ani škola nedisponuje
vhodnými priestormi a nemá potrebné materiálové ani personálne vybavenie na zlúčenie knižníc.
Poslanci vzali výsledky kontroly na vedomie a rozhodli, že zostane zachovaný súčasný stav.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 259/XII/2016.
14. Záver Akčný plán okresu Trebišov – vytvorenie podniku sociálnej ekonomiky
Starostka opakovane informovala poslancov o možnosti vytvoriť obecný sociálny podnik,
prostredníctvom ktorého by mohla obec čerpať financie z regionálneho príspevku až do výšky
200 000,00 Eur. Zamestnalo by sa cca 5 dlhodobo nezamestnaných občanov na dobu 5 rokov, ktorí
by mohli vykonávať rôzne práce pre obec aj občanov. Ohľadom sociálneho podnikania absolvovala
starostka aj pracovníci úradu viacero školení a informačných seminárov a stretnutí. Poslanci vzali
uvedené informácie na vedomie a keďže nie všetky podmienky fungovania sociálnych podnikov sú
v súčasnosti známe, je potrebné túto vec dostatočne zvážiť a premyslieť. K tomuto bodu programu
bolo prijaté uznesenie č. 260/XII/2016.
15. Komunitné centrum
Starostka informovala poslancov o situácii týkajúcej sa plánovanej výstavby komunitného centra –
prebehli verejné obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie a externé riadenie
projektu, spolupráca s víťaznými firmami je na dobrej úrovni. Je však potrebné, aby obecné
zastupiteľstvo uznesením schválilo podrobne podanie žiadosti o finančný príspevok na výstavbu
komunitného centra a súhlas so spolufinancovaním.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 261/XII/2016.
16. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva
Poslankyňa A. Kačuráková – smetný kôš pri nákupnom stredisku Jednota je permanentne
preplnený, jeho kapacita nestačí, občania tam konzumujú jedlo a nápoje zakúpené v obchode a
pizzerii. Pani starostka osloví majiteľov prevádzok, aby tam umiestnili stojan s vrecom na odpadky.
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Poslanec Ľ. Zambori – je potrebné kontrolovať užívanie telocvične, pretože po niektorých
užívateľoch zostávajú šmuhy na novej podlahe, taktiež došlo k poškodeniu pingpongových stolov.
Starostka navrhla, že by bolo by vhodné najať zodpovedného človeka, ktorý by mal telocvičňu na
starosti.
Poslanec Ľ. Zambori – opakovane upozornil na problém znečistenia ulice Na záhumní veľkým
množstvom blata, ktoré spôsobili nákladné autá firmy ťažiacej drevo. Starostka znovu vyzve
súkromného podnikateľa, aby zjednal nápravu.
17. Rôzne: žiadosti občanov doručené obci, informácie starostky
A/ Valéria Nováková, ktorá prevádzkuje kaderníctvo v kultúrnom dome, požiadala obecné
zastupiteľstvo o súhlas so stavebnými úpravami – montáž ventilátora, ktoré musí urobiť na pokyn
kontroly z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Nakoľko na vonkajšej stene na ventilátor
nie je priestor, bude potrebné menšie okno zamurovať a umiestniť ventilátor na vzniknuté miesto.
Poslanci súhlasili s vykonaním uvedených úprav na náklady nájomníčky.
B/ Nezisková organizácia LUMINA, ktorá v kultúrnom dome prevádzkuje denný stacionár,
požiadala obecné zastupiteľstvo o súhlas so stavebnými úpravami z dôvodu zmeny legislatívy, ktorá
určuje pobytovému zariadeniu nové povinnosti. Jedná sa o viacero drobných úprav, napr. osadenie
umývadla so sprchou, zriadiť WC pre personál a pod.. Poslanci schválili vykonanie týchto úprav na
náklady nájomcu.
C/ MVDr. Ján Kompír požiadal obec o zníženie dane z ornej pôdy, nakoľko ako súkromne
hospodáriaci roľník obhospodaruje pôdu aj v katastroch iných obcí a v žiadnej nemajú takú vysokú
daň. Zamestnanci obecného úradu urobili prieskum v susedných porovnateľných obciach
a predložili poslancom na posúdenie. Poslanci konštatovali, že v sadzbách dane za ornú pôdu nie sú
výrazné rozdiely a taktiež platné VZN č. 2/2014 neumožňuje zníženie dane v individuálnych
prípadoch.
D/ Starostka informovala poslancov o ponuke na zakúpenie insígnie obce, ktorá patrí k symbolom
obce a používa sa pri rôznych slávnostných príležitostiach. V kvalitnom vyhotovení by bola cena
680-770 Eur. V súčasnej dobe máme insígnie so štátnym znakom zavesené na plátenej trikolóre.
Poslanci súhlasili so zakúpením insígnie.
E/ Starostka navrhla poslancom návštevu rómskej osady za účelom preverenia informácií, že
vznikajú nové čierne stavby. Návšteva sa uskutoční v piatok 16.12.2016 v dopoludňajších hodinách.
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 262/XII/2016
18. Dotazy a dopyty občanov
Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí OZ sa nezúčastnili žiadni občania.
19. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: Anna Kačuráková
JUDr. Miloš Remeš
Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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