ZÁPISNICA
z 3. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 02. 2019 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :
Anna Kačuráková, poslankyňa
Jolana Kočišová, poslankyňa
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec
Ľubomír Mizia, poslanec
Peter Prezbruch, poslanec
JUDr. Miloš Remeš, poslanec
MDDr. Štefan Šosták, poslanec
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce

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

Ospravedlnení:
Peter Spišák, poslanec
Ďalší prítomní:
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 z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2018
4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2018
5. Správa o výsledku inventarizácie
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
7. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou
8. Správa o činnosti DHZ, FK, FS Tepličan, obecnej knižnice a Jednoty dôchodcov Slovenska
9. Návrh VZN obce Zemplínska Teplica č. 1/2019 o organizácii
miestneho referenda
10. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky MŠ
11. Program odpadového hospodárstva – návrh na schválenie
12. Zásady poskytovania príspevku na stravu poberateľom dôchodku
13. Rôzne
- určenie poslaneckých obvodov
- FK, n.o. – žiadosť o poskytnutie dotácie
- Obec – p. Leško Ľubomír – zámenná zmluva
- Lumina, n.o. – žiadosť o odpustenie nájmu za Denný stacionár
- Pavel Suchý – žiadosť o odpredaj obecného pozemku – časť parcely č. 158/1
- Juraj Libera, DiS art. – žiadosť o podporu projektu
14. Správa zo zasadnutia komisie pre školstvo
15. Doplnenie členov komisie pre kultúru a sociálne veci
16. Prijatie uznesenie OZ o Prílohe k rozpočtu na rok 2019 vo forme programového
spracovania rozpočtu.
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17. Zvolanie osobitnej pracovnej porady za účelom oboznámenia nových poslancov
o doterajších krokoch obce o zavedení verejného vodovodu.
18. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce
19. Dotazy a dopyty občanov
20. 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.
Starostka dala hlasovať o predloženom programe. Poslanci s predloženým programom súhlasili
a žiadali ho doplniť o tieto body:
Poslanec Ing. Ján Molnár – žiadal doplniť nový bod:
- závery zo zasadnutia komisie pre školstvo.
Poslankyňa Jolana Kočišová - žiadala doplniť program o tieto body:
1. K bodu č. 8 - Správa o činnosti DHZ, FK a FS Tepličan doplniť správu o činnosti
Miestnej knižnice a Jednoty dôchodcov za rok 2018.
2. Doplniť a chváliť členov Kultúrnej a sociálnej komisie o ďalších dvoch členov a to:
Ján Fiľo nar. 1983 a Mária Dávidová, nar. 1955.
3. Prijať uznesenie OZ o Prílohe k rozpočtu na rok 2019 vo forme programového
spracovania rozpočtu.
4. Zvolať osobitnú pracovnú poradu za účelom oboznámenia nových poslancov
o doterajších krokoch obce o zavedení verejného vodovodu.
Prítomní poslanci navrhovaný program vrátane doplnení schválili.
Za overovateľov určila poslancov: JUDr. Miloš Remeš
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD.
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková
Jolana Kočišová
Ľubomír Mizia
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 24/II/2019, č. 25/II/2019 a č. 26/II/2019.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 19.12.2018
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. 27/II/2019.
Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec MDDr. Štefan Šosták, čím sa počet poslancov zvýšil na 8.
3. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2018
Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2018 vypracovala a predložila ekonómka obecného úradu
p. Andrejková Ivana. Správa bola v predstihu zaslaná poslancom, aby sa s ňou oboznámili. Správa
obsahuje všetky podstatné informácie, okrem príjmov a výdavkov aj zostatky úverov v bankách,
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zostatky na účtoch a v pokladni ku 31.12.2018. Ekonómka zdôraznila nepomer medzi príjmami
a výdavkami obce na nakladanie s odpadovými vodami a zásobovanie vodou, kde výdavky sú
dvojnásobné oproti príjmom, do budúcnosti by bolo vhodné zvážiť úpravu poplatkov. Rozpočet bol v
priebehu roka 8-krát upravovaný, plnenie ku koncu roka v bežných príjmoch bolo na 98,06 %.
JUDr. Remeš sa dotazoval, či je správne uvedená suma o čerpaní úveru, že bolo 280 tis. p. Andrejková
aj p. starostka uviedli, že v správe je uvedená suma 179 tis. a úver v takej výške bol aj čerpaný.
P. Kočišová sa informovala, aké je čerpanie podrobné financií na opatrovateľky. Túto informáciu
pripraví pani Andrejková na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Správa bola schválená a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 28/II/2019.

4. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2018
Správu o plnení rozpočtu základnej školy vypracovala a predložila riaditeľka školy Mgr. Marcela
Stančíková. Stručne vymenovala príjem a čerpanie finančných prostriedkov, ktoré škola prijala od obce
aj z iných zdrojov. P. Zambori upozornil, že v telocvični sú rozsušené dosky na krytoch radiátorov a sú
tam staré lavičky. P. Stančíková uviedla, že ak budú peniaze, dajú sa kryty opraviť, resp. že požiadajú
obec o dotáciu zodpovedajúcu výške nájmu. Poškodené lavičky už odniesli. Plánujú prístavbu
náraďovne, ale teraz mali neplánovaný výdaj 9 000,- Eur na opravu strechy.
P. starostka uviedla, že na minulom zastupiteľstve došlo k omylu pri schvaľovaní nových členov do rady
školy a to tak, že sa rušilo členstvo p. Petrovi Andrejkovi, ktorý už v tom čase nebol členom rady školy
a bol schválený nový člen p. Jozef Nagy. Bolo potrebné menovať do rady školy len 2, nie 3 nových
členov. Z uvedeného dôvodu navrhuje jednému z nich zrušiť členstvo. Poslanci odhlasovali zrušenie
členstva p. Jozefovi Nagyovi. Správa tvorí prílohu zápisnice a poslanci ju jednohlasne schválili.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 29/II/2019.
5. Správa o výsledku inventarizácie
Správu o výsledku inventarizácie vypracovala a predložila ekonómka obecného úradu p. Andrejková
Ivana na základe podkladov od inventarizačnej komisie. Správa bola v predstihu zaslaná poslancom.
Inventarizácia prebehla v mesiaci január 2019 súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a
inventarizačná komisia nezistila žiadne inventarizačné rozdiely ani iné nedostatky. K správe dala kladné
stanovisko aj audítorka obce. Jednalo sa o účtovnú (dokladovú) inventarizáciu.
Poslanci Ing. J. Molnár a J. Kočišová sa v diskusii zaujímali, z akého dôvodu sa nekonala fyzická
inventarizácia. Starostka informovala, že fyzická inventarizácia sa konala v r. 2018 ku koncu
predchádzajúceho volebného obdobia, k dátumu 31.10.2018, vtedy sa aj vyradzoval nepotrebný
majetok. Ekonómka priniesla poslancom k nahliadnutiu správu a inventarizačný zápis so stavom
k 1.10.2018.
Poslanci správu schválili a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
č. 30/II/2019.

6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 vypracovala a predložila kontrolórka obce p. Mária
Rožoková. Kontrolná činnosť bola vykonaná podľa plánov kontrolnej činnosti na I. a II. polrok
2018, ktoré schválilo OZ. Kontrolórka obce zhrnula svoju činnosť za predchádzajúci rok,
spomenula uskutočnené kontroly, ale aj stanoviská, ktoré predložila k návrhom rozpočtu
a záverečného účtu. Záverom konštatovala, že obec si plní všetky zákonné povinnosti. Poslanci
správu schválili bez výhrad a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie č. 31/II/2019.
7. Správa o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou
Správu o vyúčtovaní dotácií poskytnutých obcou za rok 2018 vypracovala a predložila ekonómka
obecného úradu p. Andrejková Ivana. Správa bola v predstihu zaslaná poslancom.
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Vymenovala všetky subjekty a výšku dotácie, ktorú im obec poskytla a podala doplňujúce
informácie. Spolu obec v roku 2018 poskytla dotácie vo výške 14 765,00 Eur štyrom subjektom.
Poslanci túto správu schválili a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č. 32/II/2019.
8. Správa o činnosti DHZ, FK, FS Tepličan, obecnej knižnice, MO Jednoty dôchodcov SR
Správu o činnosti DHZ vypracoval a predložil veliteľ DHZ p. Artim Jozef. Zhrnul pôsobenie DHZ
za predchádzajúci rok, počet a druh zásahov, spoluprácu s ostatnými záchrannými zložkami, najmä
s HaZZ Trebišov. Členskú základňu tvorilo 30 členov, vrátane dorastencov. Zasahovali celkom 28
krát pri požiaroch, dopr. nehodách a iných udalostiach. Zúčastnili sa viacerých súťaží a výcvikov. P.
Zambori sa informoval, či je už zhotovená zábrana proti znečisteniu vody v kúpalisku, kde čerpajú
vodu pre zásah. Zábrana nie je zatiaľ urobená. P. Jozef Artim uviedol, že potrebujú domiešavač na
prístupovú cestu ku garáži, práce si urobia sami. Na záver vyjadrili poďakovanie členom za činnosť
a obci za spoluprácu a podporu.
Správa o činnosti FK nebola z dôvodu predložená z dôvodu, že bola od manažéra FK Ing. Martina
Malčického vyžiadaná len 3 dni pred zasadnutím a tak ju z dôvodu zaneprázdnenosti predloží na
nasledujúce zasadnutie OZ.
Občan p. Jozef Nagy uviedol, že od septembra trénuje deti, v stredu chodia do telocvične, chce
dosiahnuť, aby chodili na futbalové ihrisko.
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. - tlmočí závery zo zasadnutia komisie a to koľko hráčov zo
Zemplínskej Teplice hrá za náš futbalový klub.
p. Ľubomír Zambori – keď ide z telocvične tak vidí, že z nej ide veľa našich futbalistov a potom
na zápas nenastupujú.
Správu o činnosti Folklórneho súboru Tepličan predložila p. starostka. Spomenula akcie
a podujatia, na ktorých sa folklórny súbor v r. 2018 zúčastnil a tým reprezentoval našu obec, napr.
okresné a krajské kolo súťaže „Nositelia tradícií“, verejná nahrávka relácie „Špivanočki mojo“ pre
rádio Regina a iné. V roku 2018 mal súbor 20 členov, ich rady opustil dlhoročný člen p. Ján Kočiš.
Na záver folklóristi vyjadrili poďakovanie obci za všestrannú podporu a spoluprácu.
Správu o činnosti obecnej knižnice vypracovala a predložila p. starostka. Knižnica slúži pre
čitateľov počas úradných hodín obecného úradu, čitateľská základňa je zhruba 40 členov ročne.
V evidencii má 3288 kníh. Nakoľko nemá profesionálneho knihovníka, neuskutočňujú sa v nej
žiadne podujatia pre verejnosť, okrem návštev detí z materskej školy v rámci vyučovania. V roku
2018 získala obecná knižnica z Národnej knižnice v Martine informačný systém na evidenciu
a výpožičku kníh, ktorý sa v súčasnej dobe napĺňa údajmi. Po skončení bude možné si prehliadať
ponuku a rezervovať knihy aj cez internet.
Poslankyňa J. Kočišová vyjadrila nespokojnosť s činnosťou obecnej knižnice a jej slabou
propagáciou medzi občanmi, či už dospelými alebo deťmi. Navrhuje doplniť informácie o knižnici
na webovú stránku obce, na budovu obecného úradu a hľadať možnosti oživenia činnosti knižnice.
Poslanec Ing. Ján Molnár uviedol, že školopovinné deti využívajú skôr knižnicu v základnej škole,
ktorá je pre nich dostupnejšia a dobre vybavená detskou literatúrou.
Správu o činnosti Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vypracovala a predložila jej
predsedníčka P. Mária Rožoková. Počas roka organizovali viacero spoločných podujatí ako
návšteva divadla, wellnes, poznávací zájazd, zúčastňovali sa aj akcií organizovaných okresnou
organizáciou.
Poslanci predložené správy o činnosti vzali na vedomie. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
č. 33/II/2019.
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9. Návrh VZN obce Zemplínska Teplica č. 1/2019 o organizácii miestneho referenda
Starostka informovala poslancov, že povinnosť mať vypracované dané VZN vyplýva obci z § 11a
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý v odseku 9 stanovuje,
že podrobnosti o organizácií miestneho referenda ustanoví obec nariadením. Účelom tohto
nariadenia je upraviť podrobnosti o organizácii miestneho referenda tak, aby obyvatelia obce mohli
reálne uplatňovať túto formu výkonu samosprávy a efektívne sa zúčastňovať na správe vecí
verejných v obci. Návrh VZN č. 1/2019 bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a
webovom sídle obce a e-mailom zaslaný poslancom. Poslanci VZN č. 1/2019 o organizácii
miestneho referenda jednohlasne schválili.
10. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky MŠ
Starostka informovala poslancov, že k 31.7.2018 končí funkčné obdobie riaditeľky MŠ a je
potrebné vyhlásiť výberové konanie na obsadenie miesta. Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné a iné
predpoklady v zmysle zákona a ďalšie kritériá podľa požiadaviek zamestnávateľa. Bolo by vhodné
vyhlásiť výberové konanie čo najskôr, aby bol nový riaditeľ známy už pred ukončením školského
roka. Riaditeľa MŠ volí Rada materskej školy.
Starostka predložila poslancom návrh na vyhlásenie výberového konania, poslanci ho schválili
v navrhovanej podobe. Navrhli, aby sa vyhlásenie výberového konania zverejnilo nielen na
zákonom stanovených miestach, ale aj v regionálnej tlači. Je potrebné preveriť funkčnosť rady
školy pri MŠ a tiež cenu za inzerciu v Korzári.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 34/II/2019.
11. Program odpadového hospodárstva – návrh na schválenie
Starostka predložila poslancom na schválenie dokument Program odpadového hospodárstva za roky
2016 – 2022, ktorého povinnosť prijatia vyplýva každej obci zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a viaže sa na Program odpadového hospodárstva Košického kraja. Je strategickým dokumentom v
odpadovom hospodárstve obce na uvedené obdobie a v navrhovanej podobe prešiel schvaľovacím
procesom na Odbore starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Trebišove. Poslanci
uvedený dokument bez pripomienok schválili.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 35/II/2019.
12. Zásady poskytovania príspevku na stravu poberateľom dôchodku
V zmysle uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ predložili p. starostka a poslankyňa Jolana
Kočišová návrhy smerníc, ktoré upravujú poskytovanie príspevku na stravu pre dôchodcov z
rozpočtu Obce Zemplínska Teplica za účelom zmiernenia ich nepriaznivej finančnej situácie.
Poslanci posudzovali podmienky a výšku príspevku v závislosti od výšky dôchodku. Po rozsiahlej
diskusii z dôvodu zložitosti problematiky rozhodli presunúť tento bod na nasledujúce zasadnutie
OZ s tým, že obecný úrad v spolupráci s komisiou pre kultúru a sociálne veci vypracuje jeden
konečný návrh smernice.
13. Rôzne
A/ určenie poslaneckých obvodov
Starostka predložila poslancom návrh na určenie poslaneckých obvodov, ktoré budú mať na starosti
v tomto volebnom období. Na jedného poslanca pripadá v priemere 42 domácností. Poslanci
s navrhovaným rozdelením súhlasili bez pripomienok.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 36/II/2019.
B/ FK, n.o. – žiadosť o poskytnutie dotácie
Futbalový klub Zemplínska Teplica, n.o., požiadal písomne obecné zastupiteľstvo o dotáciu na
činnosť na rok 2019 vo výške 8 000,00 Eur a zároveň o 1 000,00 Eur na futbalový krúžok a aktivity
so žiakmi základnej školy. Poslanci po diskusii presunuli rozhodovanie o tomto bode programu na
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nasledujúce zasadnutie OZ, s tým, že požiadajú manažéra FK o zoznam registrovaných osôb
v zostave: meno, priezvisko, bydlisko. K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.
C/ Obec – p. Leško Ľubomír – zámenná zmluva
Na zasadnutí OZ dňa 24.10.2018 poslanci uznesením č. 498/X/2018 schválili zámer prevodu
majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – zámenu pozemkov v kat. území Zemplínska
Teplica: parc. reg. CKN, č. 497/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. reg. CKN, č.
č. 497/4, druh pozemku záhrada, bezodplatne medzi obcou a p. Ľ. Leškom a manž., tak aby sa
pozemky pod hasičskou zbrojnicou vysporiadali a dosiahol sa súlad zakresleného stavu so
skutočným stavom. Zámer prevodu majetku bol zákonným spôsobom zverejnený. O schválení
prevodu majetku sa nerozhodlo v predchádzajúcom volebnom období, nakoľko nebola prítomná
potrebná 3/5 väčšina poslancov.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili zámenu pozemkov a poverili obecný úrad na vykonanie všetkých
potrebných úkonov spojených s uzatvorením zámennej zmluvy.
Zdôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Zemplínska Teplica je výlučným vlastníkom novovytvoreného pozemku parc. reg. CKN, č. č.
497/4, druh pozemku záhrada, o výmere 2 m2, v kat. území Zemplínska Teplica.
Ľubomír Leško a manž. Monika Lešková sú výlučným vlastníkmi novovytvoreného pozemku parc.
reg. CKN, č. 497/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 m2, v kat. území
Zemplínska Teplica.
Pri zameriavaní prístavby k budove hasičskej zbrojnice sa zistilo, že zakreslenie pôvodnej budovy
na katastrálnej mape nie je v súlade so skutočným stavom. Budova hasičskej zbrojnice sa nachádza
sčasti na pozemku pána Ľubomíra Leška a manželky Moniky Leškovej (pôvodné parc. č. 497/1,
vedený na LV č. 305) a oplotenie pána Ľubomíra Leška a manželky Moniky Leškovej zasahuje do
obecného pozemku (pôvodné parcelné číslo 492, vedený na LV č. 787). Vzhľadom na to, že fyzický
stav nehnuteľnosti je už daný, rozloha uvedených pozemkov je zanedbateľná, najvhodnejším
vysporiadaním nezrovnalostí, s ktorým predbežne súhlasili obe dotknuté strany je zámenná zmluva
bezodplatným spôsobom. Dotknutá časť obecného pozemku nie je významne využívaná pre potreby
obce a naopak, časť pozemku vo vlastníctve pána Ľubomíra Leška a manželky Moniky Leškovej je
pre obec dôležitá z dôvodu usporiadania stavu na katastri, čo sa považuje za dôvody hodné
osobitného zreteľa.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 37/II/2019.
D/ Lumina, n.o. – žiadosť o odpustenie nájmu za Denný stacionár
Nezisková organizácia LUMINA, ktorá v našej obci prevádzkuje denný stacionár, požiadala
písomne obecné zastupiteľstvo o odpustenie nájomného v roku 2019, ostatné poplatky budú
uhrádzať. Poslankyňa J. Kočišová vyjadrila nespokojnosť s fungovaním stacionára a uviedla, že
zariadenie, ktoré slúži na stretávanie dôchodcov, by mohla obec prevádzkovať sama. Starostka
uviedla, že Lumina, n.o. má platnú nájomnú zmluvu a jej činnosť je kontrolovaná oprávnenými
orgánmi, občania našej obce tieto služby využívajú a obec nemá negatívne referencie. Do
budúcnosti sa môže zvážiť prevádzkovanie obecného klubu dôchodcov, je potrebné to však
finančne aj personálne zabezpečiť.
Poslanci po diskusii schválili odpustenie 1/2 výšky mesačného nájomného. K tomuto bodu
programu bolo prijaté uznesenie č. 38/II/2019.
E/ Pavel Suchý – žiadosť o odpredaj obecného pozemku – časť parcely č. 158/1
Občan P. Suchý požiadal písomne obecné zastupiteľstvo o odkúpenie časti pozemku parc. č. 158/1
vo vlastníctve obce, nakoľko sa nachádza v susedstve jeho pozemku. Poslanci po diskusii zvážili, že
uvedený pozemok z dôvodu jeho malej rozlohy, tvaru a polohy nie je vhodný na žiadne využitie ani
na odpredaj iným osobám, ako práve vlastníkovi susedného pozemku. Predbežne súhlasili s tým, že
záujemca dá na vlastné náklady vypracovať geometrický plán a cena bude určená znaleckým
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posudkom. Až po potvrdení súhlasu vyhlási obec zámer predaja pozemku s ohľadom na osobitý
zreteľ. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 39/II/2019.
F/ Juraj Libera, DiS art. – žiadosť o podporu projektu
Pán Juraj Libera, DiS art., požiadal písomne obecné zastupiteľstvo o finančnú podporu vydania
svojho diela Skriptá z dejín hudby, ktorá bude dobrou pomôckou pre nielen pre študentov
umeleckých škôl, či konzervatórií, ale aj zaujímavým čítaním pre širokú verejnosť. Poslanci
neschválili žiadosť o finančnú podporu, nakoľko z dôvodu obmedzených zdrojov zastupiteľstvo
podporuje vydávanie publikácií s miestnou tématikou z obce Zemplínska Teplica.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 40/II/2019.
14. Správa zo zasadnutia komisie pre školstvo
Poslanec a predseda komisie pre školstvo doc. Ing. J. Molnár, informoval poslancov, že dňa
13.12.2018 zasadala komisia školstva a mládeže a prijala tieto závery:
1. Návrh na schválenie nového názvu komisie: Komisia školstva, mládeže a športu.
2. Zaoberať sa aktuálnym stavom v základnej a materskej školy v obci:
a. Navýšiť financovanie krúžkov.
b. Spolupodieľať sa na vytvorení pracovnej pozície vrátnika a aspoň jednej asistentky.
c. Iniciovať zlepšenie spolupráce komunitného centra a ZŠ.
d. Požiadať vedenie ZŠ o podrobnejšie informácie o rozpočte školy.
e. Požiadať vedenie ZŠ o informácie v akom štádiu riešenia sú podnety, ktoré boli
prednesené na rade školy.
f. Požiadať vedenie ZŠ o informácie, aké opatrenia boli vykonané pre zlepšene
propagácie a informovanosti deti v predškolskom veku a ich rodičov.
g. Požiadať vedenie ZŠ o informáciu, ako je rozbehnutá spolupráca základnej školy
a materskej školy.
h. Požiadať vedenie ZŠ o informáciu, koľko projektov škola podala, a aké bolo ich
zameranie.
3. Doplniť a pozmeniť radu materskej školy o členov OZ zastupiteľstva. Za člena rady komisia
navrhuje poslanca JUDr. Remeša namiesto pani Ing. Bačovej Ťukotovej.
4. Zaoberať sa podnetom zo strany rodičov: Prenájom telocvične ZŠ v čase: pondelok od
17:00-18:00. Deťom materskej školy bolo zakázané používanie náradia školskej telocvične,
pri prenájme telocvične. Deti sú v telocvični v doprovode rodičov, ktorí dohľadajú na
bezpečnosť a vybavenie telocvične (lopty, trampolíny).
5. Zaoberať sa návrhom členov komisie o zriadení posilňovne pre mládež.
6. Zaoberať sa nevyhovujúcim počtom obsadzovaných domácich hráčov vo futbalovom klube
v Zemplínskej Teplici.
Poslanci diskutovali o všetkých bodoch, odpovedala p. starostka resp. p. riaditeľka základnej školy.
K bodu 1 - Poslanci návrh na zmenu názvu komisie jednohlasne schválili.
K bodu 2.a – navýšenie financovania krúžkov v ZŠ – p. starostka uviedla, že na rok 2019 už
poslanci schválili 60,00 Eur na dieťa a rok v záujmovom krúžku, suma sa môže v ďalšom roku
prehodnotiť.
K bodu 2.b – p. riaditeľka - škola sa usilovala získať financie na pracovné miesta cez ÚPSVaR,
žiadosť nebola schválená, budú ju podávať opakovane. P. riaditeľka uviedla, že funkciu vrátnika
zvládajú v rámci svojej náplne práce vykonávať upratovačky. Obec nemá finančné prostriedky na
vytvorenie pracovného miesta.
K bodu 2.c – p. riaditeľka - spolupráca s komunitným centrom je na dobrej úrovni, prebehli viaceré
spoločné aktivity a budúci týždeň má stretnutie s garantkou KC ohľadom ďalších plánovaných
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aktivít. Poslanec Ing. J. Molnár navrhol, aby základná škola posunula do KC vyradené učebnice,
podľa ktorých by mohli zamestnanci deti doučovať.
K bodu 2. d – informácia bude spracovaná písomne a zaslaná poslancom.
K bodu 2. e – požiadavka bude posunutá Rade školy, p. riaditeľka zatiaľ nemá písomný výstup.
K bodu 2. f – p. riaditeľka uviedla, že na propagácie a informovanosti deti v predškolskom veku a
ich rodičov plánujú uskutočniť akciu Deň otvorených dverí na ZŠ v Zemplínske Teplici
K bodu 2. g – p. riaditeľka - obe školy spolupracujú a v poslednom období sa zintenzívnila
spolupráca najmä s predškolákmi, deti z MŠ sa zúčastnili viacerých akcií a podujatí v ZŠ.
K bodu 2. h – informácia bude spracovaná písomne.
K bodu 3 – p. starostka - funkčné obdobie Rady materskej školy končí v mesiaci 3/2019, nemá teda
zmysel robiť personálne zmeny. K navrhovanej nominácii viacerí poslanci v diskusii uviedli, že pri
voľbe za členov rady sa preferovali skôr občania, ktorých deti MŠ navštevujú, nemusia to byť
poslanci OZ. Delegovaním zástupcov do Rady Materskej školy sa bude zaoberať nasledujúce
zasadnutie OZ.
K bodu 4 – p. riaditeľka uviedla, že vybavenie telocvične a náradie sú oficiálne učebné pomôcky
žiakov, za ktoré má zamestnanec školy hmotnú zodpovednosť. Ak chcú rodičia a deti pomôcky
používať, bolo by vhodné uzavrieť zmluvu, resp. dohodu o používaní.
K bodu 5 – p. starostka uviedla, že obec t. č. nemá vhodné priestory na zriadenie posilňovne,
v budúcnosti sa uvoľnia miestnosti po komunitnom centre a terénnych sociálnych pracovníkoch,
potom bude táto požiadavka aktuálna.
K bodu 6 – členovi komisie žiadajú zistiť počet hráčov z obce, ktorí hrajú za náš Futbalový klub –
je potrebné požiadať manažéra FK o predloženie prehľadu.
Členovia navrhli za ďalšieho člena komisie školstva, mládeže a športu z radov neposlancov p.
Jozefa Nagya, poslanci návrh schválili.
Členovia komisie požiadali riaditeľku základnej školy o predloženie plnenia koncepcie rozvoja
školy, ktorú predložila Rade školy pro svojom zvolení. Riaditeľka uviedla, že je v prvej polovici
funkčného obdobia, informáciu o plnení koncepcie však predloží.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 41/II/2019.
15. Doplnenie členov komisie pre kultúru a sociálne veci
Tento bod nebol pre časovú tieseň prerokovaný a presúva sa na najbližšie zasadnutie OZ.
16. Prijatie uznesenie OZ o Prílohe k rozpočtu na rok 2019 vo forme programového
spracovania rozpočtu
Poslankyňa J. Kočišová predložila návrh, aby sa rozpočet obce spracoval podrobne vo forme
programového rozpočtu, nakoľko predložený rozpočet nie je dostatočne podrobný a zrozumiteľný
občanom ani poslancom. P. starostka uviedla, že obecné zastupiteľstvo v minulosti schválilo tvorbu
rozpočtu bez programového rozpočtu. Pre tento rok to už nie je možné. Ak poslanci majú záujem
o podrobný rozpočet, tento im bude zaslaný emailom. Programový rozpočet bol pre obce do 2000
obyvateľov ustanovený ako nepovinný vzhľadom na jeho časovú náročnosť pri spracovávaní
a nedostatkom personálu na malých obciach. Myslí, že túto požiadavku by naplnilo sprístupnenie
podrobného rozpočtu obce až na položky a podpoložky, čo môžu dostať poslanci v najbližších
dňoch. K návrhu sa vyjadrila aj p. Mária Rožoková, kontrolórka, ktorá uviedla, že spracovanie
rozpočtu až na úroveň programového je náročný a od roku 2015 nie pre obce do 2000 povinný.
K programovému rozpočtu sa ešte vrátia poslanci na najbližšom zasadnutí OZ.
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17. Zvolanie osobitnej pracovnej porady za účelom oboznámenia nových poslancov
o doterajších krokoch obce o zavedení verejného vodovodu.
P. starostka uviedla, že obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na nový vodovod. Stavebné
povolenie už stratilo platnosť. Chýbajú nám finančné zdroje na realizáciu. Dňa 27.3.2019 sa stretne
s vedením VVaK v Košiciach. O výsledku bude informovať OZ. O doterajších krokoch môže
informovať na najbližšom zasadnutí OZ, resp. v inom termíne.
18. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce
JUDr. Miloš Remeš – navrhuje upraviť Zásady nakladania s majetkom obce tak, aby každú zmluvu
nad 1000,00 Eur schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. P. MDDr. Štefan Šosták uviedol, že to by
muselo OZ schvaľovať aj kúpu napr. kosačky. P. starostka uviedla, že na najbližšie zasadnutie
predloží návrh nových zásad, kde poslanci schvália limity pre nakladanie s majetkom obce.
JUDr. Miloš Remeš ďalej uviedol, že berie na vedomie, že sa rieši problém s vodou, ale bolo
prekročenie normy na chlórovanie, premeriaval to. Je potrebné zakúpiť kvalitný prístroj na meranie
chlóru a nie lakmusové papieriky. Starostka uviedla, že bol problém so zvýšeným obsahom chlóru,
ale hneď sa riešil. Používajú riadny certifikovaný prístroj, lakmusové papieriky sa nikdy
nepoužívali. Tiež uviedol, že bol novelizovaný zákon a podľa čoho budú odmeňovaní poslanci.
Starostka povedala, že je platná stará smernica, kým nebude prijatá nová. Záleží na poslancoch,
kedy si ju schvália. Predloží návrh nových zásad na odmeňovanie na najbližšie OZ. Dotazoval sa,
ako pokračujú práce spoločnosti Slovak Telekom s digitalizáciou obce. Starostka uviedla, že teraz
bolo ukončené stavebné konanie. Tiež sa informoval, kedy obec zakúpi auto. Rozprúdila sa
diskusia, aké auto zakúpiť. Obec vo verejnom obstarávaní má dve ponuky v sume cca 14 – 15 tis.
Eur., že za tie peniaze sa dá kúpiť auto aj traktor. Bol aj názor, že treba auto 4x4, lebo v zime je
potrebné vyjsť na Hejču napr. pri poruche na vodárni, pre posyp a pod.. Ďalší názor bol, že stačí
4x2.
P. Jolana Kočišová uviedla, že v decembri mala 4 príspevky a neboli všetky v zápise, žiada preto,
aby boli do zápisu uvedené teraz. Jednalo sa o tieto pripomienky:
- k webovej stránke, že je málo atraktívna a je potrebné ju prepracovať,
- navrhla, aby bol poskytovaný príspevok k stravovaniu dôchodcov,
- otázka, či financuje obec Jednotu dôchodcov a stacionár – obec v roku 2018 nefinancovala
Jednotu až pre rok 2019 bol schválený príspevok na činnosť 1500,00 Eur, stacionár obec
nefinancuje, ale bolo im schválené v minulosti odpustenie nájmu,
- otvoriť otázku folklórnej skupiny.
Starostka uviedla, že je ťažké zaznamenať všetko, čo sa na zasadnutí povie. Dala hlasovať, či sa
bude nahrávať rokovanie obecného zastupiteľstva. Poslanci nahrávanie neschválili v pomere 7
proti, zdržal sa 1. P. MDDr. Šosták navrhol, aby poslanci diskusné príspevky predložili v písomnej
forme, resp. p. starostka, aby nadiktovali, čo chcú mať v zápisnici zaznamenané. Poslanci návrh
schválili počtom hlasov 8.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 43/II/2019.
19. Dotazy a dopyty občanov
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil občan Jozef Nagy, ktorý sa vyjadroval
k viacerým bodom programu. Okrem iného uviedol, že bol na zasadnutí rady školy a škola je
vybavená perfektne, avšak nepresvedčili ho, aby dal svoje dieťa do školy. Je potrebné doriešiť
prenájom náradia v telocvični pre deti z MŠ, ktoré chodia do telocvične v pondelok. Tiež predložil
fotografiu, ktorá dokumentovala neporiadok okolo smetných košov pri nových bytovkách.
Kontajnery že sú umiestnené nevhodne pri detskom ihrisku. P. Ľubomír Zambori uviedol, že aj oni
majú pri bytovke kontajnery a majú tam poriadok. Je potrebné zaslať výzvy nájomcom s návrhom
refundácie nákladov. Každá bytovka si má udržiavať v poriadku svoje okolie. P. starostka uviedla,
že kontajnery na separovaný odpad sa môžu premiestniť aj inde, nech obyvatelia navrhnú miesto,
ktoré však musí byť prístupné zbernému autu po pevnej komunikácii.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
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20. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala poslancom za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila o 23.30 hod.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková

Overovatelia: JUDr. Miloš Remeš
Ing. Ján Molnár, PhD

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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