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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         Zo 21. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 03. 2017 o 16.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Milan Čirip, poslanec                                                 Miriama Kompírová, samost. odbor. referent    

Terézia Hrinčáková, poslankyňa                                Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent    

Anna Kačuráková, poslankyňa                                  Ivana Andrejková, samost. odbor. referent                                              

Mgr. Marcela Stančíková, poslankyňa 

JUDr. Miloš Remeš, poslanec 

MDDr. Štefan Šosták, poslanec 

Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa obce 

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                               

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce 

 

Ospravedlnení:   
Peter Andrejko, poslanec 

 

Ďalší prítomní: 

Mária Rožoková, kontrolórka obce 

Jozef Artim, veliteľ DHZ 

  

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. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2016 

4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2016 

5. Správa o výsledku inventarizácie 

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

7. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou 

8. Správa o činnosti DHZ, FK, FS Tepličan 

9. Vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Zempl. Teplici 

10. Národný projekt TSP a KC 

11. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva, informácie starostky 

12. Rôzne: žiadosti  doručené obci 

13. Dotazy a dopyty občanov 

14. Záver 

 

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 8 poslancov a zasadanie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.                 

Oboznámila ich s programom rokovania.  
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Prítomní poslanci navrhovaný program schválili bez pripomienok.   

 

Za overovateľov určila poslancov:  JUDr. Miloš Remeš 

                                                         Ing. Katarína Bačová Ťukotová 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ľubomír Zambori 

                                                                        Terézia Hrinčáková 

                                                                        Mgr. Marcela Stančíková 
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 274/III/2017, č. 275/III/2017 a č. 276/III/2017. 

   

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 08.02.2017 

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 bolo prijaté uznesenie č. 277/III/2017. 

 

3. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2016   

Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2016 vypracovala a predložila ekonómka obecného úradu p. 

Andrejková Ivana. Správa bola v predstihu zaslaná poslancom. Pani Andrejková dala do pozornosti 

podstatné informácie zo správy, ako napríklad zostatky úverov, zostatky na účtoch a v pokladni ku 

31.12.2016 a zodpovedala otázky poslancov. Správa bola jednohlasne schválená a tvorí prílohu 

zápisnice.  

Starostka obce predložila poslancom zoznam pohľadávok, ktoré považuje za nevymožiteľné. Jedná 

sa najmä o nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a obecných poplatkoch u osôb, ktoré už zomreli 

a nie je možnosť vymáhať tieto dlhy u dedičov. Poslanci súhlasili, aby sa nevymožiteľné 

pohľadávky odpísali. 

Ekonómka obce zároveň predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie rozpočtové opatrenie č. 

2, ktorým sa upravuje rozpočet na rok 2017, z dôvodu najmä presunov medzi položkami – poslanci 

návrh na úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 278/III/2017. 

4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2016 
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. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 279/III/2017. 

 

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 mesiaci január 2017 súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a inventarizačná komisia nezistila žiadne inventarizačné 

rozdiely ani iné nedostatky. Jednalo sa o fyzickú inventarizáciu, t.j. porovnanie skutočného stavu 

s účtovným stavom a stavom v evidencii majetku.  

Poslanci správu schválili bez výhrad a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 280/III/2017. 

 

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 

Správu o kontrolnej činnosti vypracovala a predložila kontrolórka obce p. Mária Rožoková. 

Kontrolná činnosť prebehla podľa plánu, ktorý schválilo OZ. Kontrolórka obce zhrnula svoju 
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činnosť za predchádzajúci rok, spomenula uskutočnené kontroly, ale aj stanoviská, ktoré predložila 

k návrhom. Poslanci správu schválili bez výhrad a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu 

bolo prijaté uznesenie č. 281/III/2017. 

 

7. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou 

Správu o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou za rok 2016 vypracovala a predložila ekonómka 

obecného úradu p. Andrejková Ivana. Správa bola v predstihu zaslaná poslancom. 

Vymenovala všetky subjekty a výšku dotácie, ktorú im obec poskytla a podala doplňujúce 

informácie. Spolu obec v roku 2016 poskytla dotácie vo výške 17 220,00 Eur. Poslanci túto správu 

zobrali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 282/III/2017. 

 

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. V roku 2016 mali 18 aktívnych členov, 

spolupracujú aj s hasičmi v aktívnej službe. Zasahovali celkom 28 krát pri požiaroch, dopr. 

nehodách a iných udalostiach. Ich vozový park sa v roku 2016 rozšíril o vozidlo CAS 32 T 815, 

ktorý zbor dostal darom od Ministerstva vnútra. V spolupráci s obcou sa urobila prístavba k hasiacej 

zbrojnici. Okrem zásahov a cvičení sa zúčastnili na krajskej súťaži PLAMEŇ, ktorá sa v minulom 

roku uskutočnila práve v našej obci. Nezabudli ani na najmenších, na deň detí zorganizovali ukážky 

hasenia vozidla a vyslobodzovania osôb. Na záver p. Artim 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. Aj v minulom roku mal futbalový klub tri aktívne družstvá, a to 

dospelých, dorastu a žiakov. Vďaka kvalitnej dlhoročnej práci trénerov a vedenia klubu dosahujú 

všetky tri družstvá na okresnej úrovni nadpriemerné výsledky. O dobrej práci klubu svedčí aj 

narastajúci počet fanúšikov, hojná divácka účasť na zápasoch a pozitívne ohlasy zo strany 

funkcionárov vyšších klubových súťaží. V minulom roku zakúpili za prispenia obce autobus a tak 

sa skvalitnila a zjednodušila preprava hráčov na stretnutia. Záverom správy poďakovali obci za 

podporu a vyjadrili nádej, že úspešná spolupráca bude pokračovať. 

Správu o činnosti Folklórneho súboru Tepličan vypracovala vedúca súboru p. Terézia Kubániová 

a prečítala poslankyňa Terézia Hrinčáková.  Rok 2016 nepatril v činnosti súboru k tým úspešným, 

nakoľko navždy odišiel dlhoročný člen a vynikajúci spevák  p. Juraj Čirip, ktorý bol 

nepostrádateľnou oporou súboru. Z tohto dôvodu  bolo odvolaných viacero plánovaných aktivít 

a podujatí. V oklieštenej zostave vystúpil súbor na našich folklórnych slávnostiach a zúčastnil sa aj 

na festivale Dni paprigy v Ruskom Keresture v Srbsku na pozvanie našich krajanov. Na záver 

vedúca súboru vyjadrila poďakovanie obci za všestrannú podporu a spoluprácu. 

Starostka a poslanci poďakovali všetkým organizáciám za ich činnosť a reprezentáciu našej obce.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 283/III/2017. 

 

9. Vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ v Zempl. Teplici 

Starostka oznámila poslancom, že k 30.6.2017 sa končí funkčné obdobie riaditeľa základnej školy 

RNDr. Pavla Romana, ktorý už obci písomne oznámil svoj odchod do dôchodku. Na obsadenie tejto 

funkcie je potrebné vypísať výberové konanie v súlade so zákonom a s požiadavkami Okresného 

úradu Košice, odboru školstva. Z uchádzačov, ktorí budú spĺňať podmienka, zvolí školská rada 

riaditeľa a následne ho obecné zastupiteľstvo potvrdí vo funkcii. Poslanci uvedené vzali na vedomie 

a poverili obecný úrad na vyhlásenie výberového konania tak, aby bolo v súlade s príslušnou 

legislatívou. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 284/III/2017. 
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10. Národný projekt TSP a KC 

Starostka informovala poslancov, že už boli vyhlásené výzvy na obe národné projekty. Naša obec 

mala v minulosti s týmito projektami dobré skúsenosti a je potrebné, aby poslanci odsúhlasili, či sa 

obec znovu zapojí. Poslanci jednohlasne súhlasili, aby obec podala žiadosti a aby podala žiadosť 

o registráciu komunitného centra na Úrad KSK Košice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 

285/III/2017. 

 

 

11. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva, informácie starostky 

Starostka informovala poslancov, že s našou obcou a spriatelenou obcou Ruski Kerestur v Srbsku sa 

pripravuje podpis dohody o partnerskej spolupráci, ktorá by ešte viac posilnila existujúce kultúrne 

vzťahy a umožnila lepšiu spoluprácu prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií, poznatkov 

z histórie, kultúry, zvykov a tradícií. Slávnostný podpis dohody by sa mohol uskutočniť v letných 

mesiacoch, kedy sú predstavitelia našej obce pozvaní do Srbska na festival „Červena ruža“. 

Starostka predložila poslancom predbežný návrh dohody vypracovaný v spolupráci so srbskou 

stranou. Poslanci súhlasili a poverili obecný úrad vypracovať konečnú verziu dohody a vykonať 

všetky úkony potrebné k podpísaniu. 

 

Starostka informovala poslancov, že 1.5.2017 sa uskutoční každoročné stretnutie Slovákov 

v Slovenskom Novom Meste, na ktorom bude vystupovať aj náš FS Tepličan a pozvaný je aj 

folklórny súbor z našej družobnej obce Ruski Kerestur. Mohli by v sobotu 29.4.2017 vystúpiť so 

svojím programom aj u nás, v tom prípade by bolo potrebné im zaplatiť ubytovanie a stravu na 

jeden deň. Poslanci uvedené jednohlasne schválili. 

 

Starostka informovala poslancov, že tohto roku sa folklórne slávnosti v Keresture na pastirni hraju 

budú konať 11.6.2017, podrobnosti ohľadom programu a účinkujúcich sa ešte doriešujú. 

 

Starostka ďalej informovala poslancov, že vo februári sa v Košiciach zúčastnila na stretnutí s 

ministrom vnútra R. Kaliňákom, ktoré sa týkalo dobrovoľných hasičských zborov. Odznela tam 

informácia, že v júni bude vyhlásená výzva na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc, do konca mesiaca 

bolo potrebné poslať žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorou obec deklaruje svoj predbežný záujem, 

poslali sme ju 27.2.2017. Dotáciu by mala dostať každá obec, jej výška bude závisieť od počtu 

žiadateľov. Bolo by preto potrebné dať vypracovať projekt, aby bol už hotový, kým bude vyhlásená 

výzva. Obecné zastupiteľstvo vyjadrilo jednohlasný súhlas a poverilo obecný úrad na vykonanie 

všetkých potrebných úkonov súvisiacich so zapojením sa do výzvy a vyhlásením verejného 

obstarávania na projektovú dokumentáciu.  

 

Starostka informovala poslancov o podpise dodatkov č. 1 a č. 2 k zmluve s firmou BLScom, s.r.o., 

Košice, ktorá bude realizovať výstavbu bytového domu C. Dodatky sa týkajú času plnenia, ceny 

diela a výšky zádržného. Poslanci uvedenú informáciu vzali na vedomie. 

 

Starostka ďalej informovala poslancov, že sa pripravujú viaceré nové výzvy, pre našu obec by 

pripadalo do úvahy zapojiť sa do výzva na zberné dvory a na zriadenie poriadkových hliadok – 

poslanci uvedené informácie vzali na vedomie a s prípadným zapojením sa obce súhlasili. 

 

Starostka navrhla poslancom oceniť odchádzajúceho riaditeľa základnej školy RNDr. Pavla 

Romana, ktorý dlhodobo pôsobil v našej obci, pri príležitosti odchodu do dôchodku. V súlade so 

Štatútom obce, § 33 to môže byť formou udelenia čestného občianstva, ceny obce, ceny starostu 

obce, resp. odmenou.  Poslanci schválili udelenie ceny obce. Ocenenie bude odovzdané pri 

najbližšej vhodnej slávnostnej príležitosti – pravdepodobne na konci školského roka. 
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Starostka informovala poslancov, že detská lekárka MUDr. Jana Kožuchová emailom oznámila, že 

od 1.3.2017 definitívne nebude ordinovať v našej obci. Pacienti musia v prípade potreby cestovať 

do Sečoviec, čo môže byť pre sociálne slabších občanov finančne náročné a detská ambulancia má 

v našej obci dlhoročnú tradíciu. Starostka sa informovala na úrade Košického samosprávneho kraja, 

že do voľnej ambulancie môže prísť ktorýkoľvek lekár, miestnosť musí samozrejme spĺňať všetky 

hygienické normy. Bolo by vhodné sa poinformovať u ostatných lekárov v okrese, či by nemali 

záujem. Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie. 

 

Starostka ďalej pripomenula poslanom, že je možnosť darovať 2% dane z príjmu pre organizácie 

v našej obci, ktoré môžu byť príjemcami, a to futbalový klub alebo dobrovoľný hasičský zbor. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš informoval, že na budove šatne na futbalovom ihrisku ukradli zvody 

a stekajúca voda ničí murivo, steny zvnútra plesnivejú. Starostka navrhla kúpiť nové zvody, ale 

plastové, aby menej lákali prípadných zlodejov. Takisto navlhnutú zeminu za budovou vybrať 

a priestor vysypať kamenivom - poslanci s tým súhlasili. 

 

Poslankyňa Katarína Bačová Ťukotová informovala, že z viacerých obecných studní je opadaný 

kamenný obklad – starostka povedala, že tam pošleme našich pracovníkov na aktivačnej činnosti, 

ktorí to opravia. 

 

Poslanec Ľubomír Zambori – autá klientov stacionára parkujú za kultúrnym domom a zabraňujú 

požiarnemu autu vo výjazde, bolo by potrebné tam vyznačiť zákaz parkovania. Starostka povedala, 

že už je objednaná zákazová dopravná značka a klientov stacionára upozorníme. 

 

K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 289/III/2017. 

 

12. Rôzne: žiadosti  doručené obci 

A/ žiadosť od Petra Sikoru - Sicolor  

Pán Peter Sikora, ktorý je nájomcom priestorov v kultúrnom dome, požiadal o postúpenie práv 

a povinností zo zmluvy o prenájme nebytových priestorov z fyzickej osoby na právnickú osobu 

Sicolor, s.r.o., keďže svoju podnikateľskú činnosť bude vykonávať už ako právnická osoba. 

Poslanci s požiadavkou súhlasili a poverili obecný úrad na prípravu zmluvy a vykonanie potrebných 

úkonov. 

B/ žiadosť od LUMINA, n.o. 

Nezisková organizácia LUMINA, ktorá v našej obci prevádzkuje denný stacionár, požiadala obec 

o prenájom toalety v kultúrnom dome, ktorú by využívali zamestnanci stacionára, nakoľko v zmysle  

vyhlášky č. 210/2016 musia byť toalety pre personál a klientov osobitne.  Poslanci schválili 

bezodplatný prenájom jednej toalety. 

C/ žiadosť od Henriety Tomkovej – kvetinárstvo a pohrebnícke služby Klívia 
Pani Henrieta Tomková, ktorá v Sečovciach prevádzkuje kvetinárstvo a pohrebnú službu, požiadala 

obec o prenájom miestnosti a chladiaceho zariadenia v dome smútku za účelom ich využívania na 

uloženie pozostatkov a na prípravu zosnulého pred pohrebom. Miestnosť by si upravili na vlastné 

náklady za každé použitie by obci zaplatili poplatok vo výške 10,00 Eur. V súčasnosti sa miestnosť 

využíva ako sklad náradia. 

Poslanci usúdili, že predpokladaný príjem obce z prenájmu bude zanedbateľný a danú miestnosť 

obec potrebuje,  po zvážení žiadosti nevyhoveli.  

D/ žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi – farnosť Zemplínska Teplica 

Gréckokatolícka cirkev požiadala obec o finančnú výpomoc na dokončenie oficiálneho vstupu do 

kancelárie farského úradu – prístrešku nad schodmi. Obec nemôže poskytovať cirkvi dotácie. Pre 

verejnoprospešný účel je využívaný farský pozemok a obec by mala poskytnúť primeranú náhradu. 

 

K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 290, 291, 292/III/2017. 
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13. Dotazy a dopyty občanov 

Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí OZ sa nezúčastnili žiadni občania.  

 

14. 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 

                       JUDr. Miloš Remeš  

             

 

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 


