ZÁ PI S N I CA
z 23. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 06. 07. 2017 o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :
Milan Čirip, poslanec
Ľubomír Mizia, poslanec
Anna Kačuráková, poslankyňa
Peter Prezbruch, poslanec
JUDr. Miloš Remeš, poslanec
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa obce

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

Ospravedlnení:
Ľubomír Zambori, zástupca starostky, Peter Andrejko, poslanec, MDDr. Štefan Šosták, poslanec
Ďalší prítomní:
Mária Rožoková, kontrolórka obce
Terézia Hrinčáková, Mgr. Marcela Stančíková
PROGRAM :
1. Otvorenie
a/ určenie zapisovateľa
b/ určenie overovateľov zápisnice
2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
3. Voľba mandátovej komisie
4. Vyhlásenie nastúpenia 2 náhradníkov do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce
Zemplínska Teplica vo volebnom obvode č. 1, vo volebnom období 2014 - 2018, Zloženie sľubu
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zemplínska Teplica vo voleb. obvode č. 1
5. Schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie
6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
7. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva, informácie starostky
8. Rôzne
9. Dotazy a dopyty občanov
10. Záver
1. Otvorenie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce.
Privítala prítomných a za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Za overovateľov zápisnice určila poslancov: JUDr. Miloš Remeš
Milan Čirip
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 321/VII/2017.
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2. Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
Materiál na rokovaní uviedla Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce. Konštatovala, že poslankyňa
pani Terézia Hrinčáková sa vzdala písomne svojho mandátu poslankyne k 31. 5. 2017. Oznámenie
doručila do podateľne Obecného úradu v Zemplínskej Teplici dňa 31. 05. 2017, zaregistrované pod
číslom: 632/2017. Dňa 30. 6. 2017 sa vzdala písomne svojho mandátu poslankyňa Mgr. Marcela
Stančíková, ktorá bola zvolená za riaditeľku Základnej školy v Zemplínskej Teplici, ktorá je
rozpočtovou organizáciou obce a táto funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslankyne. Oznámenie je
zaregistrované v podateľni pod číslom 775/2017. Tým v zmysle § 25 ods. 2 písm. c/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov došlo k zániku mandátu dvoch
poslancov vo volebnom obvode č. 1 vo volebnom období 2014 - 2018. Nástup náhradníkov sa
uskutočňuje podľa § 51 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov. Ak sa uprázdni v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca
obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom
obvode, ale nebol zvolený za poslanca. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15
dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
Osvedčenie podpíše starosta.
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 322/VII/2017.
3. Voľba mandátovej komisie
Starostka navrhla zloženie mandátovej komisie nasledovne: JUDr. Miloš Remeš, Ing. Katarína
Bačová Ťukotová, Milan Čirip.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 323/VII/2017.
4. Vyhlásenie nastúpenia 2 náhradníkov do funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce
Zemplínska Teplica vo volebnom obvode č. 1, vo volebnom období 2014 - 2018, Zloženie
sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Zemplínska Teplica vo voleb. obvode č. 1
Na uvoľnený mandát poslanca nastupuje pán Peter Prezbruch, ktorý kandidoval ako nezávislý
poslanec a v ostatných voľbách do orgánov samosprávy v obci Zemplínska Teplica získal vo
volebnom obvode č. 1 ako náhradník najväčší počet hlasov (168 hlasov), ako druhý v poradí pán
Ľubomír Mizia, ktorý kandidoval za stranu SMER-SD a získal 163 hlasov. Tieto skutočnosti overila
mandátová komisia na základe volebnej zápisnice. Náhradník za poslanca Obecného zastupiteľstva
obce Zemplínska Teplica vo volebnom obvode č. 1 – pán Peter Prezbruch a náhradník za poslanca
pán Ľubomír Mizia prevzal od starostky obce Osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného
zastupiteľstva obce Zemplínska Teplica vo volebnom obvode č. 1 vo volebnom období 2014 - 2018.
V ďalšej časti rokovania Peter Prezbruch a Ľubomír Mizia v zmysle § 25 ods. 1 písm. a/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložili sľub poslanca obecného
zastupiteľstva. Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce novým poslancom zaželala v poslaneckej
práci veľa úspechov a šťastných rozhodnutí v prospech Obce Zemplínska Teplica.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 324/VII/2017.
5. Schválenie programu rokovania a voľba návrhovej komisie
Starostka skonštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 6 poslancov a zasadanie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné. Oboznámila ich s programom rokovania. Prítomní poslanci
navrhovaný program schválili bez pripomienok.
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková
Ľubomír Mizia
Peter Prezbruch
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K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 325/VII/2017 a č. 326/VII/2017.
6. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26. 05.2017
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. 327/VII/2017.
7. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva, informácie starostky
p. Milan Čirip – vo dvoroch v lokalite Školského poľnohospodárskeho podniku, n.o. sa
zhromažďuje odpad, občania ho pália. Je potrebné preveriť situáciu a vyhlásiť v obecnom rozhlase
upozornenie na zákaz pálenia plastov a možnosť zakúpenia vriec na likvidáciu väčšieho množstva
TKO.
Ďalšie pripomienky – pozbierať rozbité sklenené kahance na cintoríne, upozorniť občana na
križovatke ulice Letná a Hlavná, aby orezal stromy, lebo je zlá viditeľnosť.
Starostka predložila správu z družobnej návštevy v Ruskom Keresture v Srbsku. Informovala, že sa
jej zúčastnilo celkom 6 zástupcov obce. Bola podpísaná zmluva o partnerstve a družobnej
spolupráci. Členovia delegácie sa zúčastnili stretnutí zo zástupcami obce, školstva, spoločenských
organizácií, živnostníkov. Boli hosťami na dvojdňovom folklórnom festivale „Červená ruža“.
Ďalej informovala, že bola zvolená a od 1. 7. 2017 menovaná do funkcie riaditeľka ZŠ Mgr.
Marcela Stančíková. Ďalej informovala, že prebieha výberové konanie na terénneho sociálneho
pracovníka a terénneho pracovníka. Začali sa práce na brúsení parkiet v kultúrnom dome
v svadobke a na javisku v kinosále.
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 328/VII/2017.
8. Rôzne
Starostka sa poďakovala za doterajšiu aktívnu činnosť na rozvoji obce odchádzajúcim
poslankyniam p. Terézii Hrinčákovej a Mgr. Marcele Stančíkovej a navrhla im vyplatiť odmenu.
Poslanci po diskusii navrhli odmenu v sume 100,00 Eur v hrubom.
Tiež informovala poslancov o možnosti podať žiadosť o dotáciu z eurofondov na výstavbu
vodovodu v obci a dokončenie kanalizácie – výzva z IROP – PO4-SC421-2017-19. Po diskusii
poslanci čo sa týka žiadosti na výstavbu vodovodu odporučili stretnúť sa so zástupcami vodárni
a prediskutovať možnosť riešenia zásobovania obce vodou z iného zdroja ako zo Stariny, nakoľko
tu treba vybudovať prívodný rad cez obce Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce. O dotáciu na
dokončenie 3. etapy kanalizácie sa môžeme uchádzať.
Následne predložila kalkuláciu na materiál na rekonštrukciu ústredného kúrenia v kultúrnom dome.
Poslanci po diskusii schválili realizáciu rekonštrukcie s rozpočtom do 18500,00 Eur.
Informovala o žiackom futbalovom turnaji organizovanom Futbalovým klubom Zemplínska Teplica
a výdavkoch s tým spojených. Poslanci schválili úhradu ½ výdavkov z rozpočtu obce.
Poslanci odporučili pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 prizvať zástupcov organizácií, ktorým sa
poskytuje dotácia z rozpočtu obce.
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 329/ VII/2017, 330/VII/2017, 331/VII/2017 a
332/VII/2017.
9. Dotazy a dopyty občanov
Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí OZ sa nezúčastnili žiadni občania.
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10. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: JUDr. Miloš Remeš
Milan Čirip

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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