ZÁPISNICA
zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 07. 2019 o 17.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :
Anna Kačuráková, poslankyňa
Jolana Kočišová, poslankyňa
Ľubomír Mizia, poslanec
Peter Prezbruch, poslanec
JUDr. Miloš Remeš, poslanec
Peter Spišák, poslanec
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce

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

Ospravedlnení:
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec, MDDr. Štefan Šosták, 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. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ – 3. kolo
4. Správa o stave a vymáhaní pohľadávok
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce
6. Schválenie textu do kroniky za rok 2018
7. Návrh na majetko-právne usporiadanie pozemku pre kanalizáciu parc. reg. E č. 946/1
8. Návrh VZN č. 5/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach
9. Rôzne – žiadosť ZŠ o navýšenie rozpočtu školskej jedálne
- Andrej Rác, žiadosť o odkúpenie pozemku na Lesnej ulici
- Informácia o Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom:OPLZ-PO6SC611-2019-1 a majetkoprávne vysporiadania pozemkov
- Informácia k vrtu ZT2
10. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce
11. Dotazy a dopyty občanov
12. Záver
Doplnený v bode rôzne:
Fajčák Róbert – žiadosť o umiestnenie reklamného bannera
Kašuba Jaroslav - žiadosť o odkúpenie pozemku na Lesnej ulici
Schválenie zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie: Oprava elektrických
rozvodov a PO v kultúrnom dome
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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 8 poslancov a zasadanie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Starostka dala hlasovať o predloženom programe a navrhla doplnenie o body:
Fajčák Róbert – žiadosť o umiestnenie reklamného bannera
Kašuba Jaroslav - žiadosť o odkúpenie pozemku na Lesnej ulici
Schválenie zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie: Oprava elektrických
rozvodov a PO v kultúrnom dome
Prítomní poslanci navrhovaný program vrátane doplnení schválili.
Poslanec JUDr Miloš Remeš žiadal doplniť program o body:
- kontrola plánu kontrolnej činnosti,
- možnosť využívania vodného zdroja a jeho prevod do majetku obce
- správa, údržba a poistenie majetku obce
Nakoľko bod sa zhoduje s bodom č. 9D programu, poslanec JUDr. Remeš ho vypustil z doplnenia.
Poslanci následne hlasovali o zvyšných dvoch bodoch, doplnenie programu nebolo schválené.
Za overovateľov určila poslancov: Anna Kačuráková, Peter Spišák
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Jolana Kočišová, Peter Prezbruch, Ľubomír Zambori
K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 115/VII/2019, č. 116/VII/2019 a č. 117/VII/2019.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 21.6.2019
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. 118/VII/2019.
3. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ – 3. kolo
Starostka informovala poslancov o výsledku voľby riaditeľky MŠ zo dňa 25.7.2019, keď Rada MŠ
navrhla nevymenovať prihlásenú uchádzačku. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyhlásiť tretie kolo
výberového konania. Ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa
na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní pri splnení všetkých zákonných
podmienok, potom vymenúva riaditeľa zriaďovateľ podľa osobitného predpisu. Riaditeľa už nevolí
rada školy, ale výberová komisia, ktorú vymenuje zriaďovateľ, pričom v 1/3 majú byť členmi
zamestnanci MŠ. Poslanec JUDr. Miloš Remeš sa ohradil, že v tom prípade by mohol zriaďovateľ
vybrať členov tak, aby voľba dopadla podľa jeho predstáv. Starostka uviedla, že takýto spôsob
voľby je priamo uvedený v zákone, avšak z dôvodu vylúčenia akejkoľvek zaujatosti bude členov
komisie navrhovať a schvaľovať obecné zastupiteľstvo. Ďalej namietal, prečo by členom komisie
nemohol byť člen Rady MŠ, na čo starostka uviedla, že to síce nie je priamo vylúčené, ale nie je to
vhodné, nakoľko už boli členmi výberovej komisie, ktorá dva krát po sebe nevybrala a nenavrhla
kandidáta a teda sa dopredu vie, ako budú hlasovať. Bližšie to ešte preveríme na ministerstve
školstva. Starostka predložila poslancom návrh na vyhlásenie výberového konania a určenie počtu
členov komisie na 5, poslanci ho väčšinovo schválili v predloženej podobe. Výber členov komisie
sa prekladá na nasledujúce zasadnutie OZ.
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Na zasadnutí OZ sa zúčastnila aj riaditeľka materskej školy p. Vlasta Fiľová a občania našej obce,
ktorých deti škôlku navštevujú. Rodičia detí doručili na obecný úrad neformálny podporný list,
v ktorom vyjadrili podporu doterajšej riaditeľke S jej prístupom k práci s deťmi, organizáciou
rôznych aktivít v škôlke, ... So znením listu sa poslanci oboznámili. Rodičia slovne vyjadrili svoju
podporu súčasnému vedeniu MŠ, nakoľko s fungovaním škôlky sú nadmieru spokojní. Zástupca
starostky Ľ. Zambori sa pýtal na dôvod, prečo Rada MŠ nenavrhla na vymenovanie prihlásenú
uchádzačku. Slovo si vzal poslanec JUDr. Miloš Remeš, ktorý je aj členom Rady MŠ za
zriaďovateľa. Povedal, že skvelé fungovanie MŠ nie je len zásluha riaditeľky, ale všetkých
zamestnancov. V kolektívne zamestnancov vládne údajne nespokojnosť, nie sú rešpektovaní
a neriešia sa ich problémy. Navyše riaditeľka počas výkonu funkcie bola štatutárkou v neziskovej
organizácii, ktorá vykonávala podnikateľskú činnosť totožnú s činnosťou materskej školy a z tohto
dôvodu často chýbala na pracovisku. O slovo požiadala riaditeľka MŠ V. Fiľová, ktorá reagovala na
to, čo odznelo. Potvrdila, že na fungovaní MŠ má zásluhu celý kolektív, čo stále prezentovala, za čo
im aj vyjadrila vďaku. So zamestnancami máva pravidelné pracovné, metodické a prevádzkové
porady. Nikto zo zamestnancov nepredložil oficiálne žiadnu sťažnosť, či na Rade školy, na ZRPŠ,
či na obecnom úrade, čo potvrdila aj p. starostka. V neformálnych rozhovoroch niektorí
zamestnanci poukazovali na prílišnú aktivitu a stavanie záujmov rodičov do popredia. K pôsobeniu
v neziskovej organizácii uviedla, že nebol porušený žiadny zákon, má to prekonzultované so
školským úradom. Nezisková organizácia je t. č. v likvidácii, nikdy nebola zaradená v sieti škôl
a vykonávanie pedagogickej činnosti sa nepovažuje za podnikanie. Táto činnosť nikdy nebola
vykonávaná na úkor edukačnej činnosti v našej MŠ. Ako riaditeľka má povinnosť práce s deťmi len
štyri hodiny, čo bolo vždy dodržané. Vyjadrila obavu o fungovanie MŠ od septembra, nakoľko
z dôvodu legislatívnych zmien je potrebné prepracovať agendu.
Poslanec JUDr. Remeš uviedol, že nemá žiadny osobný záujem poškodiť jej osobu, prezentuje len
to, čo sa dozvedel od zamestnancov a ako právnik je povinný stáť na strane spravodlivosti.
K pôsobeniu v neziskovej organizácii si vyžiada stanovisko Ministerstva školstva. K fungovaniu
MŠ od septembra uviedol, že každý má mať svojho zástupcu, ktorý by v prípade potreby mohol
prebrať agendu.
Poslanec Ľ. Zambori spomenul podobnú situáciu pred pár rokmi v ZŠ, kde na stretnutí so
zamestnancami všetci vyjadrili vtedajšiemu riaditeľovi podporu, pýta sa, kde sú zamestnanci, prečo
tu nie sú? Starostka – stretnutie so zamestnancami ZŠ v minulosti bolo zvolané neformálne, nebolo
na zasadnutí OZ, účasť tu je dobrovoľná. Môžeme aj v MŠ iniciovať takéto stretnutie, ak bude
medzi zamestnancami záujem, doteraz to nikto z nich nenavrhoval.
P. starostka informovala poslancov, že vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia doterajšej
riaditeľky od 1. 8. 2019 dočasne poverila do tejto funkcie p. Vlastu Fiľovú do doby, kým bude
ukončené výberové konanie na riaditeľku MŠ.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 119/VI/2019.
4. Správa o stave a vymáhaní pohľadávok
Správu o stave a vymáhaní pohľadávok ku dňu 30.6.2019 vypracovala a predložila p. Ivana
Andrejková, ekonómka obecného úradu. K jednotlivým položkám podala informácie a zodpovedala
otázky poslancov. Hlavnú položku tvoria pohľadávky voči nájomníkom v obecných nájomných
bytoch a iných priestoroch obce, spolu je to 2796,48 Eur. Poslanec JUDr. M. Remeš navrhol od
neplatičov vymáhať nedoplatky súdne a cestou exekútora. P. Andrejková uviedla, že súčasná výška
pohľadávok predstavuje výrazné zlepšenie oproti minulým obdobiam. Všetci dlžníci splácajú podľa
svojich možností a sú pravidelne písomne vyzývaní na uhradenie dlhov. Poslanci túto správu vzali
na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 120/VI/2019.
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce
Návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením predložila ekonómka obce p. Andrejková.
Jedná sa o presun financií medzi položkami. Poslanci uvedené vzali na vedomie. K tomuto bodu
programu bolo prijaté uznesenie č. 121/VI/2019.
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6. Schválenie textu do kroniky za rok 2018
Text do kroniky vypracoval a predložil poslancom kronikár obce RSDr. Ján Artim. Ako tradične
zmapoval dianie nielen na obecnej úrovni, ale dotkol sa aj tém, ktoré v roku 2018 hýbali
Slovenskom a svetom. Text bol v predstihu zaslaný poslancom na pripomienkovanie, viacerí
predložili svoje pripomienky a návrhy.
Poslankyňa J.Kočišová do zápisnice uviedla: „Zákon č. 369 z roku 1990 v z.n.p. hovorí, že ...obec
spravuje svoje vnútorné záležitosti a v rámci nich vedie obecnú kroniku. Tým chcem pripomenúť, že
je to povinnosť obce zo zákona. Kronika má byť nenahraditeľným zdrojom informácií o významných
udalostiach v obci pre budúce generácie, zároveň zachytáva kultúrny a spoločenský vývoj života
svojich občanov. Niektoré obce upravujú spôsob zapísania informácií do kroniky, obsahové členenie
a pôsobnosť kronikára v štatúte obce alebo osobitným VZN. Schvaľujú poradný orgán kronikára,
ktorým môže byť kultúrna komisia alebo komisia pre schvaľovanie záznamov do kroniky.
Navrhovaný text schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Kronika je dostupná obyvateľom obce. Spôsob
zápisu informácií môže byť písomný /ručný, na predpísaných hárkoch/ alebo elektronický. Prílohy
kroniky tvoria napr.: fotodokumentácia, písomné dokumenty, tlačové dokumenty, audio a video
záznamy, spomienky pamätníkov, výstrižky z novín, pozvánky, plagáty a pod. Kroniku obce
považujem za dôležitý dokument, preto navrhujem venovať jej primeranú vážnosť a pozornosť.
Z týchto dôvodov navrhujem pred schválením úpravu textu.“
Starostka uviedla, že práve z toho dôvodu obec zabezpečuje písanie kroniky od roku 1965. Je
k dispozícii občanom na požiadanie. Využívajú ju najmä študenti pri písaní seminárnych prác
a diplomovkách. Záujemca ju môže čítať na obecnom úrade, kde si môže urobiť fotografickú kópiu.
Kopírovanie, resp. scanovanie nie je povolené z dôvodu ochrany väzby kroniky. Príspevok do
kroniky je zverejňovaný na webovom sídle obce od roku 2012.
Poslanci navrhli, aby bolo vynechané, resp. skrátené hodnotenie vnútropolitickej situácie,
stručnejšie hospodárske výsledky ŠPP, doplniť aj iné firmy, vynechať informácie zo súkromia, viac
spomenúť činnosť mládeže a pod. Do budúcnosti by bolo dobré, aby mal kronikár
spolupracovníkov, ktorí by zhromažďovali informácie a tiež sa podieľali na spracovaní textu
Návrhy a pripomienky poslancov budú zaslané kronikárovi, aby ich zapracoval do textu.
Návrh na zápis do kroniky za rok 2019 bude predložený následne na schválenie.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
7. Návrh na majetko-právne usporiadanie pozemku pre kanalizáciu parc. reg. E č. 946/1
Starostka informovala poslancov, že z dôvodu rozšírenia kanalizácie aj na Cintorínsku ulicu bude
potrebné odkúpiť pozemok parc. reg. E č. 946/1, ktorý je vo vlastníctve dvoch fyzických osôb.
Starostka jednala s vlastníkmi pozemku, ktorí navrhujú obci odkúpiť len časť pozemku potrebnú
pre výstavbu kanalizácie v cene 10,00 Eur za 1 m2 a na zvyšnú časť zriadiť vecné bremeno pre
obec za účelom prístupu pre vlastníkov. Poslanci uvedený návrh vzali na vedomie, po diskusii
navrhli kúpnu cenu 8,00 Eur za 1 m2, nakoľko sa jedná o pozemok v extraviláne obce. V prípade
súhlasu vlastníkov s navrhovanou cenou schválili objednanie geometrického plánu za účelom
určenia výmery odkupovaného pozemku.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 122/VI/2019.
8. Návrh VZN č. 5/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach
Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa ustanovuje obci Zemplínska Teplica ako
zriaďovateľovi škôl a školských zariadení povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením výšku
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni, čo bolo riešené vo VZN č. 2/2011 a dodatkoch.
Nové VZN je potrebné prijať z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti poskytovania dotácií
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na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa účinných od 1.9.2019, v zmysle ktorej štát
prispieva všetkým žiakom základnej školy a niektorým žiakom materskej školy dotáciou na úhradu
obeda vo výške 1,20 €. Okrem tejto zmeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
zverejnilo nové finančné pásma na nákup potravín a obec potrebuje vo VZN určiť, ktoré pásmo
bude škola používať. Návrh VZN č. 5/2019 bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a
webovom sídle obce a e-mailom zaslaný poslancom. Poslanci VZN č. 5/2019 jednohlasne schválili.
Po tomto bode programu odišiel poslanec Peter Prezbruch, čím sa počet poslancov znížil na 6.
9. Rôzne
A/ žiadosť ZŠ o navýšenie rozpočtu školskej jedálne
Písomnú požiadavku na navýšenie rozpočtu o sumu 3 000,00 Eur predložila riaditeľka základnej
školy Mgr. Marcela Stančíková. Financie použijú na zakúpenie vybavenia a vymaľovanie priestorov
kuchyne a jedálne z dôvodu navýšenia počtu stravníkov od 1.9.2019. Poslanci namietali, že škola
mala predložiť konkrétnu špecifikáciu, aby poslanci mohli posúdiť, či je požadovaná suma
primeraná. Po diskusii odsúhlasili sumu na tento účel vo výške 1 500,00 Eur s tým, že v budúcnosti
sa v odôvodnenom prípade môže rozpočet znovu navýšiť.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 123/VII/2019.
B/ Andrej Rác, Kašuba Jaroslav - žiadosti o odkúpenie pozemku na Lesnej ulici
Občania A. Rác a J. Kašuba požiadali písomne obecné zastupiteľstvo o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve obce na Lesnej ulici za účelom výstavby rodinných domov. Žiadosť p. J Kašubu
poslanci zamietli, nakoľko nie je občanom našej obce a uvedené pozemky sú prioritne určené na
riešenie nepriaznivej bytovej situácie obyvateľov obce. Žiadosť p. Andreja Ráca poslanci
prerokovali, diskutovali o predajnej cene, ktorá by nebola v rozpore so zásadami hospodárenia
s majetkom obce, dlhodobými zámermi obce v danej lokalite a zároveň by zohľadňovala finančné
možnosti kupujúceho. Zvažovali aj dlhodobý prenájom. Nakoniec o žiadosti nebolo rozhodnuté,
poslanci sa k nej v budúcnosti vrátia s tým, že sa daná situácia preverí po právnej stránke.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 124/VII/2019.
C/ Informácia o Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú
na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom:OPLZ-PO6-SC6112019-1 a majetkoprávne vysporiadania pozemkov
Starostka informovala poslancov o výzve kód OPLZ-PO6-SC11-2019-1, v rámci ktorej by sme
mohli žiadať financie až do výšky 1 000 000,00 Eur na výstavbu a rekonštrukciu miestnych
komunikácií. Spolufinancovanie projektu je vo výške 5 %, výdavky nad rámec sa musia
dofinancovať z rozpočtu obce. Termín uzávierky 1. kola je 9.9.2019. Z podmienok výzvy vyplýva,
že rekonštruovať sa môžu komunikácie, ktoré prispievajú k zlepšeniu dostupnosti služieb pre
obyvateľov MRK. Poslanci v diskusii vybrali, ktoré miestne komunikácie a chodníky sú vhodné na
rekonštrukciu a zároveň spĺňajú požadované podmienky a zoradili ich podľa priority. Jednohlasne
schválili podanie žiadosti, spôsob financovania projektu a poverili obecný úrad na zabezpečenie
zhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 125/VII/2019.
D/ Informácia k vrtu ZT2
Starostka informovala poslancov o riešení situácie ohľadom vrtu ZT2 na Ortáši. Z komunikácie
s príslušnými inštitúciami bolo zistené, že vrt ZT2 (a súčasne aj vrt ZAR 4 – Sady) je vo vlastníctve
Ministerstva životného prostredia SR, pozemok pod vrtom je vo vlastníctve SR a prístupová cesta je
čiastočne vo vlastníctve SR a Slovenského pozemkového fondu. Podstatnou náležitosťou prevodu
vlastníctva vrtu je predloženie dokladu o práve vykonávať na uvedených pozemkoch činnosť.
Starostka uviedla, že obec osloví vlastníkov pozemkov so žiadosťou o vysporiadanie (odkúpenie
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resp. dlhodobý prenájom resp. súhlas). Z predchádzajúcich skúsenosti so Slovenským pozemkovým
fondom však vieme, že to bude časovo a administratívne zdĺhavé.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 126/VII/2019.
E/ Fajčák Róbert – žiadosť o umiestnenie reklamného bannera
P. Róbert Fajčák, súkromný podnikateľ požiadal písomne obecné zastupiteľstvo o možnosť
umiestnenia reklamného bannera o rozmeroch 3m x 1,2m s textom propagujúcim činnosť firmy na
plot pri asfaltovom ihrisku. Poslanci so žiadosťou predbežne súhlasili a poverili obecný úrad na
zistenie primeranej ceny za reklamu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 127/VII/2019.
F/ Schválenie zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie: Oprava elektrických
rozvodov a PO v kultúrnom dome
V zmysle záverov zasadnutia OZ zo dňa 21.6.2019 vyhlásil obecný úrad verejné obstarávanie na
vyhotovenie projektovej dokumentácie na opravu elektrických rozvodov v kultúrnom dome.
Nakoľko sa vysúťažená cena zdala poslancom neprimeraná, poverili obecný úrad osloviť ďalších
projektantov za účelom konzultácie, aby sme získali predstavu o reálnej hodnote tejto zákazky.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
10. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce
Poslanec P. Spišák – oboznámil poslancov s momentálnym stavom práčovne Teplica – vypadaný
betón, je potrebné vymeniť dosky a doplniť železné zábradlie, kde chýbajú rúrky, je ochotný ich
tam sám privariť. Práčovňa je jedinečnou súčasťou histórie obce, bolo by škoda, aby sa úplne
zanedbala a zničila. Starostka – v poriadku, poriešime to svojpomocne cez našich zamestnancov.
Ďalej upozornil na spaľovanie, ktoré sa znovu rozmohlo a prevísajúce konáre stromu na Soroške,
starostka – upozorníme majiteľa, aby ich orezal.
Poslanec Ľ. Mizia – informoval sa o dobe výstavby kanalizácie na Cintorínskej ulici, nakoľko tam
už prebieha individuálna bytová výstavba. Starostka – s ohľadom na postupnosť krokov, ktoré je
potrebné zrealizovať, predpokladáme najskôr v r. 2021.
Poslanec JUDr. M. Remeš – žiada správu o fungovaní Komunitného centra.
Na vodárni Sady je nízky tlak, bolo by potrebné postaviť min. 3 – 4 nádrže na vodu + kompresor,
konzultoval toto riešenie s odborníkom.
Ďalej upozornil na neskorý termín zverejňovania zápisnice a uznesení a navrhol nahrávať priebeh
zastupiteľstva pre účely písania zápisnice.
Ďalej navrhol obhliadku ČOV, ktorá potrebuje rekonštrukciu. Starostka – táto téma už bola riešená
na zastupiteľstve, na ČOV bol už pozrieť projektant z firmy Ekoservis, pracuje na cenovej ponuke.
Predniesol žiadosť občanov obce zastúpených p. P. Kaňuchom, ktorí by chceli v priestoroch budovy
na futbalovom ihrisku zriadiť posilovňu. Taktiež žiada o informáciu, či predchádzajúci nájomca
priestory spolu s vybavením oficiálne odovzdal. Starostka – doteraz obec nebola informovaná
o ukončení činnosti FK, n.o. a neboli jej odovzdávané ani priestory ihriska.
Takisto spomenul autobusy v majetku FK, na ktoré obec prispela dotáciou, sú údajne nepojazdné
a odstavené v areáli EVS.
Ďalej namietal nečinnosť stavebného úradu – treba vykonať stavebný dohľad na čierne stavby.
Poslankyňa J. Kočišová – pozemok medzi bytovým domom C a domom p. Servanskej – bol by
vhodný pre potreby obce, mali by možno záujem ho predať. Starostka – v poriadku, nech navrhnú
cenu, zvážime. Vrátila sa k téme vodomerov – občania na Novom Valale už vodomery majú.
Starostka – áno, ale nie všetci a sú staré, je potrebné ich vymeniť. Občanom zatiaľ nešla výzva.
Ďalej žiada uviesť do zápisnice: „Hlavný kontrolór
1. Pravidlá kontrolnej činnosti: Zákon č. 369/1990 Zb.
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§18/e Hlavný kontrolór pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje
osobitný zákon. Ďalšie pravidlá kontrolnej činnosti môže ustanoviť obecné zastupiteľstvo prijatím
uznesenia.
§18/f ods- 1/b ...predkladá zastupiteľstvu 1x polročne návrh plánu kontrol
1/d ...predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí
1/e ...predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej 1x ročne správu o kontrolnej
činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
ods. 4 ... Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky
kontrol poslancom alebo starostovi
2. Výsledky kontrol zverejňuje bezodkladne na web stránke obce.
Ak som citovala časť zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nepredpokladám prijatie uznesenia,
pretože plnenie považujem za samozrejmé.
K bodu 2. môjho príspevku navrhujem na najbližšom zasadnutí OZ prijať uznesenie.“
K téme uviedla, že kontrolórka pri výkone svojej činnosti nepredkladá správy podľa zákona preskakuje ods. 1/d, takisto správy z kontrol nie sú zverejnené na stránke obce. Žiada správy
z kontrol priebežne, nie 1x ročne za predchádzajúci rok, keď už uplynul od kontrol dlhý čas a je
neaktuálne sa vracať ku kontrolovanej agende.
Starostka informovala poslancov o pozvaní do družobnej obce Ruski Kerestur do Srbska na Dni
papriky v dňoch 16.-18. augusta, kto má záujem sa zúčastniť, nech sa nahlási čo najskôr.
Poslanec JUDr. M.Remeš podotkol, že nie tak dávno bola návšteva v Srbsku, radšej sa mohli použiť
financie na nádrže k vodárni. Starostka – cestu na folklórny festival Červená Ruža si hradil každý z
účastníkov sám, ubytovanie zabezpečili hostitelia, obec s tým nemala žiadne výdavky.
Ďalej informovala o podaní žiadosti na výstavbu amfiteátra a nepodaní žiadosti na nadstavbu
budovy ŠJ a ŠKD, nakoľko predpokladaná cena stavby 570 tis. eur podľa rozpočtu výrazne
prevyšuje možnú dotáciu v sume 200 tis. Eur. Na tento účel je plánovaná ďalšia výzva v fondov
EÚ, tak počkáme, či nebudú výhodnejšie podmienky.
Nakoniec informovala, že v mesiaci júl prišlo objednané obecné auto a dňa 15.8.2019 o 16.00 hod.
bude na Rádiu Regina vysielanie relácie „Zahrajte mi túto" s účinkujúcimi z našej obce Zemplínska
Teplica.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 128/VII/2019.
11. Dotazy a dopyty občanov
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnili občania, ktorí sa vyjadrovali počas zasadnutia
k viacerým bodom programu, najmä k bodu 3. Ďalej občania H. Malčická a T. Timová, terénne
sociálne pracovníčky, informovali o nepriaznivej situácii v MRK ohľadom očkovania, ktorá trvá od
odchodu detskej lekárky z obce. Takisto navrhli živý prenos zo zasadnutia zastupiteľstva.
K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie.
12. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala poslancom za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: Anna Kačuráková
Peter Spišák
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Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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