ZÁ PI S N I CA
z 27. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 01. 2018 o 16.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Milan Čirip, poslanec
Ľubomír Mizia, poslanec
MDDr. Štefan Šosták, poslanec
Anna Kačuráková, poslankyňa
Peter Prezbruch, poslanec
JUDr. Miloš Remeš, poslanec
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce
Ospravedlnení:
Ing. Katarína Bačová Ťukotová, poslankyňa, Peter Andrejko, poslanec
Ďalší prítomní:
Mária Rožoková, kontrolórka obce, Mgr. Marcela Stančíková, riaditeľka ZŠ
PROGRAM :
1. Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ určenie overovateľov zápisnice
d/ určenie zapisovateľa
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Riešenie havarijnej situácie v základnej škole
4. Organizačná príprava Dňa obce pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky
5. Rôzne – žiadosť Lumina, n.o.
6. Interpelácie poslancov
7. Dotazy a dopyty občanov
8. 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 7 poslancov
a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Oboznámila ich s programom rokovania.
Prítomní poslanci navrhovaný program schválili bez pripomienok.
Za overovateľov určila poslancov: JUDr. Miloš Remeš
MDDr. Štefan Šosták
Za zapisovateľku určila: Annu Kačurákovú
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Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Milan Čirip
Peter Prezbruch
Ľubomír Zambori
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. /I/2018, /I/2018, /I/2018.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 08. 12.2017
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 programu bolo prijaté uznesenie č. 379/I/2018.
3. Riešenie havarijnej situácie v základnej škole
Vzhľadom na potrebu riešiť dvojsmennú prevádzku pri vyučovaní v Základnej škole v obci
Zemplínska Teplica, so sídlom Hlavná 209 predložila starostka a p. riaditeľka základnej školy
Mgr. Marcela Stančíková návrh na prípravu projektu, ktorý by riešil rozšírenie počtu tried
nadstavbou nad budovu školskej jedálne súp. číslo 341/136. Súčasne by sa tým vyriešil aj problém
so zatekajúcou strechou, ak by sa tam zrealizovala sedlová strecha v tvare jednoduchého „A“.
Po obhliadke statik uviedol, že na budovu je možné robiť nadstavbu. Súčasne by sa riešili aj iné
nedostatky v tejto budove, ako napríklad izolácia základov, zateplenie budovy, nová dlažba na
chodbe, oprava sociálnych zariadení, výmena elektroinštalácie a pod.
Poslanci po diskusii schválili objednanie projektovej dokumentácie a uchádzanie sa o dotáciu
zo štátneho rozpočtu. Súčasne navrhli dať vypracovať projektovú dokumentáciu a rozpočet na
zhotovenie sedlovej strechy na budove obecného úradu, kde je tiež problém so zatekaním.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.380 /I/2018 a 385/I/2018.
4. Organizačná príprava Dňa obce pri príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky
Poslanci spracovanie plán organizačno-technického zabezpečenia osláv – Dni obce pri príležitosti 755.
výročia prvej písomnej zmienky o obci. Oslavy sa uskutočnia v dňoch 9. a 10. 6. 2018. Pozveme na nich
aj zástupcov družobnej obce Kerestúr z Vojvodiny – Srbsko s ich folklórnym súborom a futbalistami.
Navrhla, aby bol vydaný fotografický spravodaj z obce zo starých fotografií ako aj z foto posledných 5
rokov. Za týmto účelom vyzveme občanov aj spoločenské organizácie, aby požičali obecnému úradu
fotografie. Pri tejto príležitosti objednáme aj prezentačné predmety obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 381/I/2018.
5. Rôzne
a/ žiadosť Lumina, n.o.
Starostka prečítala žiadosť Luminy, n.o., ktorá prevádzkuje v našej obci Denný stacionár,
o odpustenie nájmu za priestory denného stacionára v roku 2018. V zmysle novelizovaného zákona
č. 448/2008 Z.z. je obec povinná prispievať na prevádzku takéhoto zariadenia. Poslanci po diskusii
schválili žiadosť. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 382/I/2018.
b/ Žiadosť Futbalového klubu o dotáciu na rok 2018
p. JUDr. Miloš Remeš, prezident futbalového klubu, predložil žiadosť FK o poskytnutie dotácie na rok
2018 na činnosť futbalového klubu pre mužstvo žiakov, dorastencov, mužov. Poslanci schválili
poukázať dotáciu vo výške 8000,00 Eur. Okrem toho obec uhrádza výdavky za prevádzku šatní na
futbalovom ihrisku, zabezpečuje upratovanie a pranie dresov pre futbalistov. K tomuto bodu programu
bolo prijaté uznesenie č. 383/I/2018.
6. Interpelácie poslancov
a/Informácia o výzve na multifunkčné ihriská
Starostka informovala poslancov o vyhlásenej výzve na multifunkčné ihriská. Uviedla, že obec má
spracovanú projektovú dokumentáciu, v minulosti sa už uchádzala o dotáciu, ale neúspešne.
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Poslanci potvrdili záujem podať opakovane žiadosť a schválili spolufinancovanie najmenej vo
výške 5 % rozpočtových nákladov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 384/I/2018.
b/ Oprava strechy na budove obecného úradu
Starostka uviedla, že znovu preteká strecha na budove obecného úradu. V súčasnej dobe je tam
lepenka, ktorá bola už viackrát prelepovaná. Poslanci navrhli, aby sa zhotovila strecha v tvare „A“,
kde by sa mohlo do budúcnosti uvažovať aj s využitím podkrovia. Odporučili starostke, aby za
týmto účelom dala spracovať projektovú dokumentáciu a tiež rozpočet na zhotovenie tzv. bazénovej
strechy a na nový tvar strechy.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 385/I/2018.
c/ Detské ihrisko na Záhradnej ulici
P. Zambori navrhol, aby na nevyužitej zelenej ploche na Záhradnej ulici bolo vybudované malé
detské ihrisko, keďže v tejto lokalite aj na Obchodnej ulici je dosť veľa detí. Poslanci schválili jeho
zrealizovanie z rozpočtu obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 386/I/2018.
7. Dotazy a dopyty občanov
Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí OZ sa nezúčastnili žiadni občania.
8. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Anna Kačuráková
Overovatelia: JUDr. Miloš Remeš
MDDr. Štefan Šosták

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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