ZÁ PI S N I CA
Zo 24. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 09. 2017 o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Milan Čirip, poslanec
MDDr. Štefan Šosták, poslanec
Anna Kačuráková, poslankyňa
Peter Prezbruch, poslanec
JUDr. Miloš Remeš, poslanec
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa obce
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce

Ivana Andrejková, samost. odbor. referent
Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent

Ospravedlnení:
Ľubomír Mizia, poslanec, Peter Andrejko, poslanec
Ďalší prítomní:
Mária Rožoková, kontrolórka obce
občania podľa prezenčnej listiny
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 I. polrok 2017
4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za I. polrok 2017
5. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
6. Schválenie textu do kroniky za rok 2016
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
ZŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2016/2017.
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti
MŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2016/2017.
9. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce
10. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
11. Rôzne: Schválenie členov do komisie na VO so stav. vzdelaním – komunitné centrum
Predloženie žiadostí o financie z obecného rozpočtu – Futbalový klub
Žiadosť o jednorázovú sociálnu výpomoc
Žiadosť Slovenskej únie nohejbalu o podporu
Žiadosť LUMINA, n.o. o odpustenie nájmu za Denný stacionár
Žiadosť SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku o odpustenie nájmu za telocvičňu
Návrh ŠPP, n.o. na spolufinancovanie trafostanice
Predĺženie zmluvy v obecnom nájomnom byte
Žiadosť GVP, s.r.o. o prenájom pozemku
12. Dotazy a dopyty občanov
13. 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 do programu doplniť bod č. 10 - Pravidlá
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Prítomní poslanci súhlasili s doplnením bodu a 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: Anna Kačuráková
MDDr. Štefan Šosták
Peter Prezbruch
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 333/IX/2017, č. 334/IX/2017 a č. 335/IX/2017.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 06.07.2017
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. 336/IX/2017.
3. Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2017
Správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2017 predložila p. Ivana Andrejková, účtovníčka
obecného úradu a v predstihu bol zaslaný poslancom na nahliadnutie. K jednotlivým príjmovým
a výdavkovým položkám podala podrobné doplňujúce informácie. Konštatovala, že plnenie
rozpočtu prebieha podľa plánu. Poslanci túto správu schválili bez pripomienok a tvorí prílohu
zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 337/IX/2017.
4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za I. polrok 2017
Správu o plnení rozpočtu Základnej školy v Zemplínskej Teplici za I. polrok 2017 vypracovala a
predložila riaditeľka ZŠ Mgr. Marcela Stančíková. Uviedla, že k 30.6.2017 prijala základná škola
dotáciu od obecného úradu vo výške spolu 335 209,76 Eur a podrobne po jednotlivých položkách
vysvetlila čerpanie týchto finančných prostriedkov, t.j. v akej výške a na aký účel sa použili.
Poslanci správu schválili bez pripomienok a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 338/IX/2017.
5. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017
Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 predložila ekonómka obecného úradu p.
Andrejková. Poslanci úpravu rozpočtu jednohlasne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie č. 339/IX/2017.
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6. Schválenie textu do kroniky za rok 2016
Text do kroniky vypracoval a predložil poslancom kronikár obce RSDr. Ján Artim. Podrobne
zmapoval dianie nielen na obecnej úrovni, ale tradične sa dotkol sa aj tém, ktoré v roku 2016 hýbali
svetom. Poslanci skonštatovali, že text v kronike pravdivo a verne zachytáva podstatné udalosti a
zaujímavosti obce vo všetkých oblastiach: školstvo, kultúra, šport, poľnohospodárstvo,
demografický vývoj, investičné projekty obce. Text bol obecným zastupiteľstvom schválený bez
pripomienok a bude prepísaný do kroniky. Pre kronikára obce poslanci navrhli a odsúhlasili odmenu
za rok 2016 vo výške 300,00 Eur brutto. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.
340/IX/2017.
7. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Zemplínska
Teplica za školský rok 2016/2017.
Správu vypracoval bývalý riaditeľ ZŠ RNDr. Pavel Roman a predložila súčasná riaditeľka
základnej školy Mgr. Marcela Stančíková. Z dôvodu rozsiahlosti materiálu len stručne informovala
poslancov o výchovno-vzdelávacom procese, aktivitách a záujmových činnostiach na škole,
materiálno-technických podmienkach, organizácii vyučovania, osobitne spomenula dochádzku a
prospech žiakov. Správa hodnotí plnenie plánu podľa jednotlivých činností a vymenúva
uskutočnené aktivity a podujatia v jednotlivých mesiacoch školského roka 2016/2017. Táto správa
je zverejnená aj na webovom sídle školy. Správu poslanci zobrali poslanci na vedomie bez
pripomienok a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 341/IX/2017.
8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Zemplínska
Teplica za školský rok 2016/2017.
Správu vypracovala riaditeľka materskej školy p. Vlasta Fiľová, prečítala pani starostka. Poslancov
informovala o výchovno-vzdelávacom procese, počte tried a žiakov, projektoch a aktivitách, ktoré
sa v škôlke realizovali v predchádzajúcom roku. Spomenula aj činnosť poradných orgánov, ktoré
pôsobia pri MŠ, ako Združenie rodičov, Rady školy, Pedagogická rada a Metodické združenie.
Správu poslanci zobrali na vedomie bez pripomienok a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie č. 342/IX/2017.
9. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce
Starostka navrhla vykonať inventarizáciu majetku obce a jej rozpočtovej organizácie ku dňu
31.12.2017. Jednalo by sa o dokladovú inventarizáciu, t.j. porovnanie dokladov so stavom
v účtovníctve. Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť inventarizačnú a likvidačnú komisiu. Za
predsedu inventarizačnej komisie bola zvolená poslankyňa Anna Kačuráková a za členov poslanci
Peter Prezbruch a MDDr. Štefan Šosták. Inventarizačná komisia bude zároveň plniť aj funkciu
komisie likvidačnej. Inventarizácia majetku začne dňa 1.12.2017 a bude ukončená dňa 10.1.2017.
Výsledky inventarizácie majetku obce sa predložia obecnému zastupiteľstvu najneskôr do
31.1.2018. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 343/IX/2017.
10. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vypracovala a predložila kontrolórka obecného
úradu p. Mária Rožoková. Povinnosť aktualizovať tento dokument vyplynula obci z dôvodu
legislatívnych zmien. Dokument upravuje postavenie hlavného kontrolóra, náplň a rozsah jeho
činnosti a pravidlá, ktorými sa riadi pri vykonávaní kontrolnej činnosti. Poslanci ho bez
pripomienok schválili a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č. 344/IX/2017.
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11. Rôzne, žiadosti doručené obci
A/Schválenie členov do komisie na VO
Starostka informovala poslancov, že v súvislosti s verejným obstarávaním pre výber zhotoviteľa
stavby Komunitné centrum osoby, ktoré práve prebieha, je potrebné ustanoviť komisiu za obec
a požiadala poslancov, aby navrhli prípadných členov so stavebným vzdelaním. Poslanci po diskusii
odporučili osloviť do komisie Ing. Jána Michalku a Ing. Zdenka Titku. K tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 345/IX/2017.
B/Žiadosti o financie z obecného rozpočtu – Futbalový klub
Zasadnutia OZ sa na pozvanie zúčastnil aj Ing. Martin Malčický ako zástupca Futbalového klubu
Zemplínska Teplica a predniesol poslancom požiadavky futbalistov na výšku dotácie z rozpočtu
obce na rok 2018. V tabuľkovej forme zhrnuli predpokladané výdavky na budúci rok a od obce
žiadajú dotáciu vo výške 10 300,00 Eur. Poslanci uvedené vzali na vedomie, o skutočnej výške
dotácie sa bude rozhodovať pri schvaľovaní rozpočtu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
346/IX/2017.
D/žiadosť o jednorázovú sociálnu výpomoc
P. Helena Redaiová požiadala obec o poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci z dôvodu, že sa
starajú o svoju vnučku, na ktorú im rodičia dieťaťa prispievajú len prídavkom na dieťa a ten
nepostačuje na pokrytie základných potrieb. Poslanci v diskusii poukázali na to, že jednak rodičia
majú zákonnú povinnosť starať sa o svoje dieťa a jednak žiadateľka nevyužila možnosť súdneho
zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti, kedy by mohla dostávať príspevok. Rozhodli sa žiadosti
nevyhovieť, nakoľko v podobnej zlej finančnej situácii sa v obci nachádza mnoho rodín. K tomuto
bodu bolo prijaté uznesenie č. 347/IX/2017.
E/žiadosť Slovenskej únie nohejbalu o podporu
Na zasadnutí zastupiteľstva sa zúčastnili p. Varga a p. Matias, zástupcovia Slovenskej nohejbalovej
únie, ktorí prišli predstaviť tento málo rozšírený šport a oboznámiť poslancov s ich činnosťou, ktorú
rozbiehajú vo Veľkých Ozorovciach a do ktorej by chceli zapojiť aj záujemcov z našej obce. Chcú
pracovať nielen so žiakmi a dorastom, ale aj s dospelými a keďže v zimnom období nemajú
priestory na tréningy, žiadajú o možnosť využívať našu telocvičňu a privítali by od obce podporu
formou bezplatného prenájmu. Zároveň pozvali všetkých na nohejbalový turnaj o pečať obce Veľké
Ozorovce, ktorý sa uskutoční v sobotu dňa 1.10.2017. Poslanci si uvedené informácie so záujmom
vypočuli, obec sa bude snažiť vychádzať nohejbalistom v ústrety inými spôsobmi, ale nie
bezplatným prenájmom telocvične, nakoľko máme prijaté uznesenie, že všetci nájomcovia bez
ohľadu na trvalé bydlisko či vykonávanú aktivitu musia za používanie telocvične platiť stanovenú
sumu 3,00 Eur na hodinu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 347/IX/2017.
E/žiadosť LUMINA, n.o. o odpustenie nájmu za Denný stacionár
Nezisková organizácia LUMINA, ktorá v našej obci prevádzkuje denný stacionár, požiadala obecné
zastupiteľstvo o odpustenie nájmu za priestory v kultúrnom dome z dôvodu, že na základe
výsledkov monitoringu im MPSVaR zrušilo od 1.7.2017 dotáciu na financovanie stacionára.
Financovanie stacionára by malo pokračovať od 1.1.2018. Nakoľko občania túto službu využívajú,
obci záleží na tom, aby stacionár fungoval, poslanci rozhodli pomôcť organizácii preklenúť
nepriaznivé obdobie a jednohlasne súhlasili s odpustením nájmu za obdobie júl 2017 až december
2017 s tým, že v prípade spätného poukázania dotácie nájom doplatia. K tomuto bodu bolo prijaté
uznesenie č. 348/IX/2017.
F/žiadosť SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku o odpustenie nájmu za telocvičňu
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Košiciach, ktorej elokované
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pracovisko pôsobí v našej obci, požiadala obecné zastupiteľstvo o odpustenie nájmu z prenájmu
telocvične na školský rok 2017/2018. Nakoľko sa nejedná o komerčný prenájom ani o záujmovú
činnosť, ale škola využíva telocvičňu v rámci vyučovacieho procesu na povinnú telesnú výchovu
žiakov, poslanci súhlasili s odpustením nájomného od 4.9.2017 do 30.6.2017. K tomuto bodu bolo
prijaté uznesenie č. 348/IX/2017.
G/ Návrh ŠPP, n.o. na spolufinancovanie trafostanice
Starostka informovala poslancov o návrhu Školského poľnohospodárskeho podniku, n.o. na
spolufinancovanie novej trafostanice, ktorú idú stavať pre potreby vodárne ŠPP a mohla by slúžiť aj
pre obec pre vodáreň Číža. Nakoľko sa jedná o zložitú problematiku, kde je potrebné zohľadniť
mnoho faktorov a posúdiť výhodnosť pre obec, poslanci navrhli spoločné stretnutie za účelom
upresnenia podmienok na spolufinancovanie a prevádzkovanie trafostanice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 349/IX/2017.
H/Interpelácia – zlý stav chodníka pri ZŠ
Poslanec Ľubomír Zambori informoval obecné zastupiteľstvo na zlý stav povrchu chodníka pri
základnej škole. Nakoľko sa jedná o miesto intenzívne využívané najmä deťmi, bolo by vhodné ho
dať opraviť. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostku dať vypracovať rozpočet na opravu chodníka.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 349/IX/2017.
H/ predĺženie zmluvy v obecnom nájomnom byte.
Ku dňu 31.10.2016 skončí nájomná zmluva p. Suchej v byte č. 1 v bytovom dome B. Nájomníčka v
stanovenej lehote písomne požiadala obecný úrad o predĺženie nájomnej zmluvy a doložila potrebné
doklady o príjme. Poslanci schválili opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomníčkou na
obdobie jedného roka. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 350/IX/2017.
I/Žiadosť GVP, s.r.o. o prenájom pozemku
Spoločnosť GVP, s.r.o., ktorá v našej obci prevádzkuje predajňu potravín, požiadala obecné
zastupiteľstvo o prenájom pozemku parc.č. 80/9, kde plánujú umiestniť reklamné zariadenie
o rozmeroch cca 1m x 2m. Poslanci predbežne súhlasili s prenájmom s tým, že sa zverejní zámer
prenájmu pozemku s ohľadom na osobitý zreteľ a o prenájme sa rozhodne na budúcom rokovaní
obecného zastupiteľstva. Dôvodom osobitého zreteľa je, že pozemok nie je obcou nijako využívaný
a o jeho prenájom doteraz nikto neprejavil záujem. Sumu za prenájom pozemku pod reklamným
zariadením poslanci stanovili na 200,00 Eur za rok. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č.
351/IX/2017.
12. Dotazy a dopyty občanov
Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí OZ sa nezúčastnili žiadni iní občania.
13. 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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