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                                                         Z Á P I S N I C A  

         zo 7. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. 07. 2019 o 17.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Anna Kačuráková, poslankyňa                              Ivana Andrejková, samost. odbor. referent    

Jolana Kočišová, poslankyňa                                 Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent                      

Ľubomír Mizia, poslanec  

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec                                                                             

Peter Prezbruch, poslanec  

JUDr. Miloš Remeš, poslanec 

Peter Spišák, poslanec 

MDDr. Štefan Šosták, poslanec                                                                         

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                               

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce 

 

Ospravedlnení:   
 

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 výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti 

    ZŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2018/2019 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

    MŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2018/2019 

5. Návrh textu do kroniky za rok 2018 

6. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 

7. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2018   

8. Návrh na úpravu rozpočtu   

9. Výsledok analýzy pozemkov pod rómskou osadou  

10. Schválenie financovanie projektu „Varovný systém v obci Zemplínska Teplica“ 

11. Rôzne – Klára Suchá - žiadosť o opakovaný prenájom bytu   

               -  MO Jednota dôchodcov Slovenska-žiadosť o pridelenie priestorov v kultúrnom dome 

               -  schválenie zámennej zmluvy  pozemkov s ŠPP,  

12. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

13. Dotazy a dopyty občanov 

14. Záver 

 

Doplnený v bode 12.A    

- Závery zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže a športu 
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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 9 poslancov a zasadanie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

Starostka dala hlasovať o predloženom programe a vyzvala poslancov na prípadné doplnenie. 

Poslanec Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. žiadal doplniť program o bod: 

- Závery zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže a športu 

 

Prítomní poslanci  navrhovaný program vrátane doplnení schválili.   

 

Za overovateľov určila poslancov: Peter Spišák, JUDr. Miloš Remeš 

                                                                                                                                                                                                                                      

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Jolana Kočišová, Ľubomír Mizia, Doc. Ing. Ján 

Molnár, PhD. 

 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 148/X/2019, č. 149/X/2019 a č. 150/X/2019. 

   

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 20.8.2019 

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. 151/X/2019. 

 

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti ZŠ Zemplínska 

Teplica za školský rok 2018/2019   

Správu vypracovala a predložila riaditeľka základnej školy Mgr. Marcela Stančíková. Správa je 

vypracovaná v zmysle príslušnej legislatívy.  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 2018/2019. 

Táto správa je zverejnená aj na webovom sídle školy. Poslanci sa v diskusii dávali doplňujúce 

otázky, pýtali sa napr. ako škola organizačne zvláda obedy zadarmo a pod. Poslanec Ing. J. Molnár 

uviedol, že mu v správe chýbajú podrobnejšie informácie o detskej organizácii Fénix, ktorá si podľa 

neho zaslúži za svoju činnosť samostatný odstavec, nie len zmienku o spolupráci a navyše táto 

požiadavka bola predložená aj na zasadnutí Rady školy. Takisto sa dotazoval, či je potrebné uvádzať 

slabé stránky, nakoľko to zhoršuje obraz o škole a niektoré z nich sú vzťahované na všetkých 

rodičov, pričom problém sa týka len jednej časti. Riaditeľka Mgr. M. Stančíková uviedla, že 

štruktúra správy je podľa príslušných predpisov,  pripomienky je však možné zapracovať 

v nasledujúcom období. Správu poslanci schválili  a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo 

prijaté uznesenie č. 152/X/2019. 
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4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Zemplínska 

Teplica za školský rok 2018/2019  

Správu vypracovala a predložila riaditeľka materskej školy p. Vlasta Fiľová a je vypracovaná 

v zmysle príslušnej legislatívy. 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 a pod.  V následnej diskusii sa poslanec JUDr. Remeš pýtal, kedy sa bude realizovať úprava 

okolia MŠ a oplotenie a rekonštrukcia asfaltového ihriska. Starostka – úpravy sa realizujú 

priebežne,  teraz sa napr. robí ochranná sieť pri budove MŠ, dvor MŠ sa oplotí. Na záver poslanci 

správu schválili a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 153/X/2019. 

 

5. Návrh textu do kroniky za rok 2018 
Text do kroniky za rok 2018 predložila poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie p. Jolana 

Kočišová, ktorá v zmysle pripomienok poslancov doplnila pôvodný príspevok. Text bol poslancom 

vopred zaslaný e-mailom a bez zásadných pripomienok ho väčšinovo schválili. Ďalej sa 

diskutovalo, kto bude obecným kronikárom, nakoľko p. Artim sa vzdal funkcie. Táto otázka ostala 

otvorená s tým, že poslanci budú premýšľať o vhodných kandidátoch, ktorí by mohli byť oslovení. 

Poslankyňa J. Kočišová navrhla prijať všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách tvorby kroniky, 

ktoré by bolo pomôckou pre budúceho kronikára. Poslanci predbežne súhlasili, obec do budúcna 

pripraví návrh. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 154/X/2019. 

 

6. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce  
Správu o plnení Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce vypracovala a predložila p. 

starostka, nakoľko uvedenú povinnosť ukladá obci zákon. Stručne zhodnotila plnenie Programu 

sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce v roku 2019 a vymenovala investičné a neinvestičné projekty, 

ktoré sa v obci realizovali, realizujú a ktoré sú v príprave.  Poslanci túto správu vzali na vedomie a tvorí 

prílohu zápisnice.  
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 155/X/2019. 

 

7. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2018   

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2018 vypracovala a predložila p. 

starostka. Pripomenula, že v zmysle zákona má obec povinnosť mať vypracovaný takýto plán a raz 

ročne predkladať správu o jeho plnení a celkovej sociálnej situácii v obci. Stručne vymenovala 

a informovala obsahu a plnení jednotlivých prioritách. Vzhľadom k skutočnosti, že sa hodnotí prvý 

rok, ciele a priority sú v značnej miere v štádiu rozpracovania. Poslanci vyhodnotenie vzali na 

vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 156/X/2019. 

 

8. Návrh na úpravu rozpočtu 

Návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4 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. 157/X/2019. 

 

9. Výsledok analýzy pozemkov pod rómskou osadou 

Starostka informovala poslancov že sa zúčastnila pracovného stretnutia na Úrade splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity, týkajúceho sa aktuálneho stavu projektu vysporiadania pozemkov 

pod rómskymi osadami, v ktorom je naša obec zapojená. Geodeti zapojení do projektu 

identifikovali skutkový a právny stav pozemkov pod osadami v našej obci, z ktorého sa dá určiť typ 

vlastníctva pozemkov, počet stavieb a možnosť ich prípadnej legalizácie. Vysporiadať pozemky 

môže obec na základe geometrických plánov, ktorých vyhotovenie na základe vyjadrenia obce sa 

uhradí z projektu, resp. sa môžu vykonať jednotné pozemkové úpravy, v ktorých dochádza 

k zámene pozemkov z vlastníctva najprv obce, následne štátu. Poslanci sa budú v nasledujúcom 

období podrobne zaoberať danou problematikou, aby prijali uznesenie k ďalšiemu postupu. 
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Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 

158/X/2019. 

 

10. Schválenie financovanie projektu „Varovný systém v obci Zemplínska Teplica“ 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.6.2019 schválilo zapojenie sa obce do projektu 

OPKZP-PO3-SC311-2017-24- Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a 

pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy – varovný systém. 

Starostka informovala poslancov, že projekt je vypracovaný s rozpočtom 168 217,74 Eur s DPH 

a k podaniu žiadosti je potrebné, aby poslanci uznesením schválili spolufinancovanie vo výške 5% 

z uvedenej sumy. Po nahliadnutí do návrhu projektu sa poslanec Ing. J. Molnár dotazoval, aké budú 

prevádzkové náklady a životnosť uvedeného systému, kto ho bude prevádzkovať a iné otázky, ktoré 

budú zaslané dodávateľovi, aby s k nim vyjadril. V diskusii poslanci zvažovali na jednej strane 

náklady a na druhej prínos projektu a nakoniec financovanie jednomyseľne schválili. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 159/X/2019. 

 

Po tomto bode programu odišiel poslanec P. Prezbruch, čím sa počet poslancov znížil na 8.  

 

11. Rôzne  

A/ Klára Suchá - žiadosť o opakovaný prenájom bytu 

Ku dňu 31.10.2019 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. 160/X/2019. 

 

B/ Žiadosť MO Jednoty dôchodcov Slovenska-žiadosť o pridelenie priestorov v kultúrnom 

dome 

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci požiadal o pridelenie priestorov 

v kultúrnom dome, kde v minulosti sídlili terénni sociálni pracovníci a t.č. sú nevyužité. Ich 

prípadné komerčné využitie nie je pravdepodobné, nakoľko  sa jedná o priestory bez vlastného 

hygienického zázemia. Členovia JDS by miestnosť používali na svoje pravidelné schôdze a aktivity. 

Poslanci jednohlasne s návrhom súhlasili a umožnili členom JDS využívať priestory bezplatne.  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 161/X/2019. 

 

C/ Schválenie zámennej zmluvy pozemkov s ŠPP 

Na zasadnutí OZ dňa 21.8.2019 poslanci uznesením č. 136/VIII/2019 schválili zámer prevodu 

majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – zámenu pozemkov v kat. území Zemplínska 

Teplica: parcela  registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape ako parcela č. 770/7, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 325 m2, LV č. 787 a parcela  registra „E“ evidovaná na 

katastrálnej mape ako parcela č. 738, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 5574 m2, LV č. 

1327 oproti novovytvorenej parcele (v zmysle Geometrického plánu 64/2019 zo dňa 27.8.2019) 

registra C evidovanej na katastrálnej mape ako parcela č. 723/11, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 1112 m2, LV č. 975 ( odčlenená z pôvodnej parcely registra E o výmere 1037 

m2, nezaložený LV) bezodplatne medzi obcou a Školským poľnohospodárskym podnikom, n.o..  

Zámer prevodu majetku bol zákonným spôsobom zverejnený. Poslanci väčšinovo odsúhlasili 

zámenu pozemkov a poverili obecný úrad na vykonanie všetkých potrebných úkonov spojených s 

uzatvorením zámennej zmluvy. 

 

            Zdôvodnenie osobitného zreteľa : 

Parcela registra C o výmere 1112 m2, LV č. 975, vo vlastníctve ŠPP, tvorí prístupovú cestu k 

rodinným domom ma Hlavnej ulici, súp. č. od 295 do 298, kde obec v rámci výzvy na podporu 

dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom:OPLZ-PO6-SC611-2019-1 plánuje 

vybudovať miestnu komunikáciu pre obyvateľov, k čomu je potrebné vlastníctvo alebo nájom 
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pozemku. Parcela  registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parcela č. 770/7, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 325 m2, LV č. 787 je vo vlastníctve obce a nachádza sa 

uprostred areálu ŠPP, n.o. Parcela č. 738, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 5899 m2, 

LV č. 1327 sa nachádza v susedstve parciel, ktoré ŠPP hospodársky využíva. Uvedené parcely vo 

vlastníctve obce nie sú významne potrebné pre obec, parcela č. 770/7 má malú rozlohu a nachádza 

sa uprostred areáli ŠPP, n.o. bez priameho prístupu, parc. č. č. 738 sa nachádza v extraviláne obce 

na Čalovke. 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 162/X/2019. 

 

 12. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

Starostka informovala poslancov o riešení situácie ohľadom nedostatočne kapacity vodárne Sady, 

ktorá sa prejavuje najmä v letných mesiacoch – oslovila projektanta, ktorý nám vypracoval návrh 

riešenia a rozpočet, riešenie by spočívalo v prepracovaní spôsobu čerpania vody a montáži 

akumulačnej nádrže o objeme 30 m3, predpokladaný náklad by bol cca 18 000.- Eur. Poslanci 

s navrhovaným riešením súhlasili a navrhli výdavok zohľadniť pri tvorbe rozpočtu na rok 2020. 

Ďalej sa pýtala poslancov na názor, ako naložiť so starými lehátkami s kovovou konštrukciou, ktoré 

MŠ už nepotrebuje, nakoľko po rekonštrukcii sa zakúpili nové. Poslanci – vyradiť, odniesť do 

zberných surovín. 

 

Poslanec Ľ. Zambori – pýtal sa, či obec má informáciu o nelegálnej skládke azbestovej krytiny na 

Rakovci, starostka – áno, skládka bola nahlásená na všetky inštitúcie aj políciu, a keďže páchateľ 

nie je známy, musí ju odstrániť obec na vlastné náklady, cena je cca 400.- Eur/t, už to riešime 

s firmou oprávnenou na likvidáciu nebezpečného odpadu. V následnej diskusii sa poslanci zhodli na 

potrebe zakúpiť fotopascu, ktorá by sa umiestnila na kritické úseky. 

V mene p. Fedorovej sa pýtal, kedy obec zaasfaltuje chodník k bránke, ktorý bol narušený pri 

výstavbe rigolu na Hlavnej ulici a ktoré sľúbila starostka opraviť – až keď sa bude najbližšie niečo 

v obci asfaltovať. 

Ďalej spomenul potok za obecnými bytovkami, je veľmi zarastený a neudržiavaný, starostka – patrí 

to vodohospodárskemu podniku, vyzveme ich na nápravu. 

Sťažoval sa na nárast neporiadku na Obchodnej ulici, starostka – úsek je každý deň upratovaný, 

poslanci navrhli navštíviť základnú školu za účelom besedy s deťmi na tému odhadzovania 

odpadkov. 

 

Poslanec P. Spišák – tlmočil sťažnosti občanov s kosením cintorína, pri ktorom  ostanú špinavé 

pomníky, starostka – obec nemusí medzi hrobmi kosiť, povinnosťou každého nájomcu je starať sa 

o hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie. 

Pýtal na možnosť umiestnenia oddychových lavičiek na starom cintoríne, starostka – v poriadku, je 

potrebné premyslieť umiestnenie a môže sa to zrealizovať. 

Ďalej sa pýtal na legálnosť spaľovania lístia a trávy, ktoré zamoruje celú dedinu, starostka – 

biologický odpad je zakázané spaľovať, treba ho kompostovať na vlastnom pozemku, nakoľko obec 

zatiaľ nemá zberný dvor. Obec opakovane upozorní občanov v obecnom rozhlase na zákaz 

spaľovania. Ak by susedia privolali hasičov, dostane porušovateľ pokutu. 

 

Poslanec JUDr. M. Remeš – pýtal sa na vodný zdroj na Ortáši, je potrebné ho postupne legalizovať, 

lebo voda bude v budúcnosti vzácna komodita. Starostka – pracuje sa na tom, žiadosti na vyjadrenie 

vlastníkom pozemkov sú odoslané. Teraz pozornosť  sústredíme aj na vodný zdroj Číža, ktorého 

výdatnosť je na takej úrovni, že by stačil zásobovať celú obec, vedeli by sme tu využiť aj časť 

existujúceho projektu na prívodný rád zo Sečoviec, konzultovali sme to s projektantom – je 

potrebné preveriť, či nie skorodované železné paženie vrtu a urobiť nový čerpací pokus. 

Upozornil na poohýbané dopravné značky a pretrvávajúci problém parkovania kamiónov po obci. 

Starostka – na značky sa pozrú zamestnanci obce, šoférov upozorníme. 
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Ďalej sa pýtal, či Slovak Telekom platí obci nejaký poplatok za možnosť uloženia optických káblov. 

Starostka – nie, je to telekomunikačná stavba vo verejnom záujme. 

Ďalej sa pýtal na pretekajúcu strechu v MŠ, starostka – opravil to dodávateľ v rámci záruky. 

 

Poslanec Ing. J. Molnár – upozornil na nepokosený pozemok za bytovým domom C a pokazený 

zvonček na bytovom dome B, starostka – vyzveme majiteľov, na zvonček pošleme elektrikára – 

uhradí sa to z fondu opráv.  

Pripomenul, že trampolína pri byt. B nebola do dnešného dňa odstránená, starostka – majiteľka bola 

vyzvaná, vyzveme ju opakovane. 

Navrhol dať na cintorín viacero menších kontajnerov na separovaný odpad, aby sa nehádzal všetok 

odpad na jednu kopu. Starostka – zvážime to. 

 

Poslankyňa J. Kočišová – vyjadrila názor, že nie všetky prednesené záležitosti v interpeláciách by 

malo riešiť zastupiteľstvo. 

Upozornila na zlý stav kríža a jeho okolia na hlavnom cintoríne. Starostka – vieme o tom, plánuje 

sa oprava – dlažba, resp. kameninový koberec, je to možné zrealizovať najskôr na jar. 

Oznámila zastupiteľstvu, že v budúcnosti dá návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov, 

nakoľko to by malo zohľadňovať nie účasť, ale vykonanú prácu. 

Ďalej navrhla, aby kontrolórka obce do najbližšieho zasadnutia vykonala kontrolu vyplácania 

odmeny pre zástupcu starostky, či je vyplácaná správne a na základe akého predpisu. Poslanci sa 

uvedeným návrh väčšinovo odsúhlasili.  

Ďalej vyjadrila názor na zverejnené správy o kontrole na webstránke obce – je to len výsledok 

kontroly, nie správa o kontrole. Starostka – správy sú v predpísanej forme od Združenia hlavných 

kontrolórov, nemusia sa zverejňovať všetky povinne, len súhrnné správy o kontrolnej činnosti za 1. 

a 2. polrok. Poslanci môžu do jednotlivých správ a podkladov kedykoľvek nahliadnuť na obecnom 

úrade. 

 

K slovu sa opakovane prihlásil poslanec Ľ. Zambori a upozornil na parkovanie zákazníkov predajne 

potravín a kaderníctva na dlažbe v okolí kultúrneho domu v jeho bezprostrednej blízkosti 

a nevyužívajú na to určené parkovisko, je potrebné. Starostka – áno, tento problém evidujeme, ale 

zvyčajne sa jedná o krátkodobé parkovanie za účelom nákupu resp. vyloženie staršej osoby, 

dlhodobo parkujúcich upozorňujú členovia poriadkovej služby. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš na záver odporučil poslancom prečítať si vo voľnom čase rokovací 

poriadok, ako rokovať kratšie a stručnejšie. Ocenil by, keby sa podklady posielali dopredu, kde by 

bolo aspoň v skratke opísané, čo sa bude riešiť. Starostka – hotové materiály na schválenie sú 

takmer vždy zasielané vopred, spisovanie ostatných vecí nie je v časových ani personálnych 

možnostiach úradu.  

 

K tomuto bodu boli prijaté uznesenia č. 164/X/2019. 

 

12.A Závery zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže a športu 

Poslanec a predseda komisie doc. Ing. J. Molnár,  informoval poslancov, že dňa 25.11.2019 zasadala 

komisia školstva, mládeže a športu.  

Na zasadnutí prijala komisia tieto závery, ktoré navrhli na prerokovanie na zasadnutí OZ. 

Na základe zasadnutia Komisie školstva, mládeže a športu pri OZ Zemplínskej Teplici odporúčame 

obecnému zastupiteľstvu zaoberať sa nasledujúcimi bodmi: 

1.Odporúča OZ schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za šk. rok 2018/2019.  

2.Odporúča OZ schváliť finančnú podporu projektu DO Fénix pôsobiacej pri ZŠ v Zemplínskej 

Teplici. 

3.Zaoberať sa konečným doriešením prenájmu priestorov na futbalovom ihrisku FC Zemplínska 

Teplica. 
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4.Zaoberať sa žiadosťou mládeže o prenájom priestorov na futbalovom ihrisku, ktoré by využívala 

na rekreačnú kulturistiku.  

5.Odporúča schváliť OZ žiadosť FS Kerestúr o bezplatný prenájom telocvične 2x týždenne v 

možnom voľnom termíne. 

6.Zaoberať sa možnosťami úpravy plochy a okolia asfaltového ihriska (je potrebné urobiť oplotenie 

bariéry za bránkami, rekonštrukciu tribúny, opravu hracej plochy, opravu plotu a pod.).  

7.Zaoberať sa možnosťou  spolufinancovania výstavby bežeckej dráhy a doskočiska v areáli ZŠ v 

Zemplínskej Teplici.  

 

V následnej diskusii sa poslanci a starostka vyjadrovali k jednotlivým bodom: 

K bodu 1 – správy boli schválené 

K bodu 2 – Miestna organizácia DO Fénix požiadala obecné zastupiteľstvo o dotáciu vo výške 

500,00 Eur na zabezpečenie reprezentovania obce v Košickej minilige v malom futbale a vo výške 

800,00 Eur na projekt Pohybom k zdraviu – pravidelné mesačné aktivity za účelom športu 

a cvičenia pre širokú verejnosť počas roka 2020 – tento projekt nadväzuje na aktivitu DO Fénix - 

cvičenie zumby, ktorá sa konala v tomto roku spoločne pre deti MŠ a ZŠ a z dôvodu veľkého 

úspechu medzi deťmi by chceli z jednorázovej akcie urobiť pravidelnú a nielen pre deti. Poslanci 

s dotáciu predbežne súhlasili, uvedené sumy sa dajú do rozpočtu na rok 2020. 

K bodu 3 – pre nečinnosť FK je potrebné vypovedať zmluvu, prenájom oficiálne ukončiť 

a preberacím protokolom prevziať obecný majetok, starostka – kľúče odovzdali, majetok bol 

skontrolovaný bez ich prítomnosti, nechýba nič 

K bodu 4 – ak takáto žiadosť príde, budú sa ňou poslanci zaoberať 

K bodu 5 – v tomto prípade by bolo vhodné zvážiť bezplatný prenájom aj pre ostatné organizácie, 

ktorým obec poskytuje finančné prostriedky. Po diskusii poslanci rozhodli o bezplatnom prenájme 

aj pre DHZ a poslancov. 

K bodu 6 – starostka - rekonštrukciu asfaltového ihriska sa zvažuje, obec má dlhodobo vypracovaný 

projekt na postavenie  multifunkčného ihriska na tejto ploche, do úvahy treba brať aj to, že po 

rozšírení MŠ musí byť súčasťou školského dvora kvôli potrebnej výmere na daný počet detí. 

Poslanci diskutovali o viacerých možnostiach na prípadné premiestnenie ihriska, je však potrebné 

posúdiť, či sa to dá uskutočniť a samozrejme vyžadovalo by si to zmenu projektu. Okolie ihriska sa 

priebežne upravuje, dosky na tribúne sa menia podľa potreby, práve teraz sa pracuje na zábrane 

medzi bránkou a budovou MŠ. 

Čo sa týka úpravy plochy, poslanci sa v diskusii zhodli, že je potrebné osloviť firmy, ktoré sa tým 

zaoberajú, zistiť možnosti a predbežné náklady a v prípade, že by boli prijateľné, zahrnúť túto sumu 

do rozpočtu na nasledujúci rok. 

K bodu 7 – platí čo pre bod 6, premyslieť v spolupráci so ZŠ umiestnenie, materiál, predbežné 

náklady, potom sa môže dať suma do rozpočtu 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 163/X/2019. 

 

13. Dotazy a dopyty občanov 

Neboli žiadne. 

 

14. Záver 

Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala poslancom za účasť a týmto zasadanie obecného 

zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Overovatelia: JUDr. Miloš Remeš                 

                       Peter Spišák                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 
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                                                                                                 starostka 


