ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
konaného dňa 30. 11. 2018 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.
PRÍTOMNÍ:
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce
1. Kačuráková Anna
2. Kočišová Jolana
3. Molnár Ján, doc. Ing., PhD.
4. Mizia Ľubomír
5. Prezbruch Peter
6. Remeš Miloš, JUDr.
7. Spišák Peter
8. Šosták Štefan, MDDr.
9. Zambori Ľubomír
Ostatní prítomní :
Andrejková Ivana, pracovníčka OcÚ
Ing. Zuzana Mihóková, pracovníčka OcÚ
Bc. Mária Dávidová, predsedníčka MVK
Ján Artim, člen MVK
Ďalší prítomní - podľa prezenčnej listiny
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a zloženie sľubu
starostu obce Zemplínska Teplica pre volebné obdobie 2018 – 2022
5. Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva a
zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Zemplínska
Teplica pre volebné obdobie 2018 – 2022
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Voľba návrhovej komisie
9. Poverenie poslanca zastupovaním starostu na funkčné obdobie 2018 - 2022
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
11. Diskusia a rôzne
12. Záver
Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva bolo otvorené štátnou hymnou SR.

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
otvorila a viedla Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce, ktorá privítala prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
a za overovateľov zápisnice určila: Peter Prezbruch a Anna Kačuráková.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
S výsledkami volieb prítomných oboznámila Bc. Mária Dávidová, predsedníčka miestnej
volebnej komisie. Z celkovému počtu 1216 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 624
voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby poslancov bol 607.
Z celkového počtu 13 kandidátov na poslancov bolo zvolených 9 poslancov: MDDr. Štefan
Šosták s počtom hlasov 375, Ľubomír Zambori s počtom hlasov 375, Peter Spišák s počtom
hlasov 333, Peter Prezbruch s počtom hlasov 309, Anna Kačuráková s počtom hlasov 285,
JUDr. Miloš Remeš s počtom hlasov 265, Ľubomír Mizia s počtom hlasov 262, doc. Ing. Ján
Molnár, PhD. s počtom hlasov 261 a Jolana Kočišová s počtom hlasov 233. Náhradníci sú:
Jozef Artim s počtom hlasov 231, Peter Polák s počtom hlasov 195, Marek Sivák s počtom
hlasov 180, Eva Zamboryová s počtom hlasov 136. Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce bol 612. Za starostku obce bola zvolená Mgr. Jozefína
Uhaľová s počtom hlasov 451.
4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a zloženie sľubu
starostu obce Zemplínska Teplica pre volebné obdobie 2018 – 2022
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Bc. Mária Dávidová vyzvala novozvolenú starostku
obce Mgr. Jozefínu Uhaľovú, aby vykonala akt podpísania sľubu starostky, prečítala text
sľubu v znení „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“, ktorý následne
starostka potvrdila slovne a svojim podpisom. Predsedníčka jej odovzdala osvedčenie
o zvolení a popriala veľa úspechov v nastávajúcom volebnom období.
Po zložení sľubu sa vedenia zasadnutia ujala novozvolená starostka obce Mgr. Jozefína
Uhaľová.
5. Odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva a
zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Zemplínska
Teplica pre volebné obdobie 2018 – 2022
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová vyzvala prítomných poslancov, aby zložili sľub
poslanca. Text sľubu v znení „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné
zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie
poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia“ prečítal Ľubomír Zambori. Novozvolení poslanci zložili sľub, čo potvrdili svojim
podpisom aj slovne a tak získali osvedčenie poslanca.

6. Vystúpenie novozvolenej starostky
Po zložení sľubu poslancov starostka obce predniesla krátky príhovor. Poďakovala voličom
za priazeň vo voľbách, zablahoželala novozvoleným poslancom a vyjadrila nádej na dobrú
spoluprácu v prospech rozvoja obce.
Príhovor je prílohou zápisnice.
V mene novozvolených poslancov sa ujal slova Ľubomír Zambori, ktorý v krátkosti
poďakoval za dôveru občanom a prisľúbil snahu v spolupráci so starostkou riešiť problémy
a zabezpečovať rozvoj obce.
7.Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Starostka konštatovala, že z počtu 9 poslancov je prítomných 9 poslancov a obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starostka oboznámila prítomných s programom, požiadala ich o pripomienky a doplnky.
Program bol schválený v predloženej podobe.
8.Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli zvolení: MDDr. Štefan Šosták, doc. Ing. Molnár Ján, PhD., Jolana
Kočišová
9.Poverenie poslanca zastupovaním starostu na funkčné obdobie 2018 – 2022
Starostka uviedla, že v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 13 b) starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie
zastupuje jeho zástupca. Zástupcom môže byť len poslanec, ktorého starosta poverí
zastupovaním. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a poveriť zastupovaním
ďalšieho poslanca. V súlade s uvedeným § a s ohľadom najvyšší počet hlasov od občanov ako
aj na dlhoročnú prácu v obecnom zastupiteľstve poverila zastupovaním starostu p. Ľubomíra
Zamboriho. Počas dlhodobej neprítomnosti starostky na základe jej písomného poverenia
zástupca starostky:
a/ zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b/ zabezpečuje prevádzku inžinierskych sietí v správe obce a odstránenie prípadných
porúch na týchto zariadeniach – vodovodné potrubie, vodárne, kanalizácia, ČOV,
miestny rozhlas, verejné osvetlenie, miestne komunikácie
c/ zabezpečuje odstránenie porúch a následkov živelných pohrôm na budovách v
správe obce
d/ povoľuje prípustnosť hospodárskej operácie v súlade s rozpočtom a podpisuje
príkaz na úhradu faktúr, ktorým končí lehota splatnosti.
e/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva
a so zabezpečením chodu obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
f/ nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu /§13 ods.3 zák. SNR
Č. 369/1990 Zb. znení zmien a doplnkov/,
O potrebe vykonávať úkony uvedené v bode 2, 3, 4 budú zástupcu starostky informovať
zamestnanci obecného úradu. Poslanci vzali uvedené na vedomie.
10.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka uviedla, že v zmysle § 12 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade ak starosta nezvolá
zasadnutie, nie je prítomný resp. odmietne viesť on alebo jeho zástupca zvolané zasadnutie.

Poslanci po diskusii navrhli poveriť uvedenou úlohou poslanca MDDr. Štefana Šostáka, ktorý
bol jednohlasne zvolený.
11. Diskusia a rôzne
Starostka oboznámila prítomných, že si môže obecné zastupiteľstvo zriadiť ďalšie orgány ako
sú rada a komisie. Zriadiť sa môžu kedykoľvek počas volebného obdobia a môžu mať len
dočasné trvanie. Zo zákona je povinnosť zriadiť len Komisiu na ochranu verejného záujmu,
ktorej úlohou je skúmať majetkové pomery volených funkcionárov obce (u nás starostka a
riaditelia ZŠ a MŠ). Poslanci sa dohodli, že prípadné zriadenie komisií, určenie náplne ich
práce, voľba ich predsedov a členov bude predmetom rokovaní na nasledujúcom zasadnutí
OZ.
Starostka oslovila poslancov premyslieť si požiadavky a problémy, ktoré je potrebné podľa
ich názoru v obci riešiť s tým, že na budúcom zasadnutí sa vypracuje plán hlavných úloh pre
rozvoj obce na nasledujúce 4 roky. Následne starostka vyzvala poslancov zapojiť sa do
diskusie.
Poslanec JUDr. Remeš Miloš navrhol, aby sa do programu zasadnutí OZ dostali aj podnety
občanov. Starostka – pred každým zasadnutím sa o programe hlasuje, je možnosť ho doplniť,
resp. vynechať niektoré body. Zasadnutia sú verejné, ktorýkoľvek občan sa môže zúčastniť
a predložiť svoje požiadavky. Tiež uviedla, že poslanci schvaľujú plán zasadnutí OZ
s programom, ktorý sa počas roka môže dopĺňať.
Vyjadril požiadavku, aby sa zápisnica zo zasadnutí OZ písala podrobnejšie, aby bolo jasné,
ktorý poslanec čo povedal. Starostka – je ťažké zapísať všetko od slova do slova, zápisnica
zachytáva podstatné veci a závery, na ktorých sa poslanci zhodli. Mnoho obcí zasadnutia OZ
nahráva, môže tak robiť aj naša obec, ak budú poslanci súhlasiť.
Opakovane predniesol požiadavku, aby sa uznesenia z obecného zastupiteľstva zverejňovali
na úradnej tabuli a požiadavku na sprístupnenie faktúr a zmlúv týkajúcich sa rekonštrukcie
materskej školy, aby bolo jasné koľko obec zaplatila navyše, keďže na informačnej tabuli pri
MŠ je uvedená oveľa menšia suma. Starostka – všetky zmluvy a faktúry sú zverejnené na
stránke obce, na informačnej tabuli nie je uvedený náklad stavby, ale výška príspevku
z európskych fondov, náklady na stavbu sa nenavyšovali, vždy sa postupovalo v zmysle
schválených uznesení zo zastupiteľstiev. Stavba sa realizovala v náklade podľa výsledkov
z verejného obstarávania. Poslanci o tomto boli informovaní a schválili realizáciu stavby.
Zmluvy a rozpočet je zverejnený na webovom sídle obce, doklady sú kedykoľvek
k nahliadnutiu na obecnom úrade. Uznesenia sú na internete, ale zverejníme ich aj na tabuli.
Poslanec Peter Spišák – vyjadril poďakovanie doterajšiemu vedeniu obce za vykonané
investície, napr. opravené chodníky na Okružnej ulici. Dopytoval sa na možnosť obce
obmedziť otváracie hodiny obchodu v nedeľu z dôvodu nadmerného znečisťovania ulíc
zákazníkmi. Starostka – zákonný spôsob na obmedzenie nie je, ale živnostníka môžeme
pozvať na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, resp. poslanci môžu listom osloviť
majiteľa uvedenej prevádzky s žiadosťou o prehodnotenie súčasného stavu.
Poslanec doc. Ing. Molnár Ján, PhD. upozornil na odpadkový kôš na detskom ihrisku pri
obecných bytovkách, ktorý nikto nevyprázdňuje a ihrisko navštevujú deti z celej obce.
Starostka – poveríme touto úlohou pracovníka na menších obecných službách. Tiež sa
dotazoval, či sa aj naďalej budú rozúčtovávať náklady na prevádzku čerpacej stanice, keďže
na tento elektromer je napojené aj verejné osvetlenie. Starostka uviedla, že od roku 2018 sú
náklady hradené z rozpočtu obce.

12. Záver
Starostka vyzvala návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia. Poslanci návrh
uznesenia schválili. Tvorí prílohu zápisnice. Starostka poďakovala prítomným za účasť
a týmto zasadanie ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková

Overovatelia : Prezbruch Peter
Kačuráková Anna

Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce

