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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         Z 10. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 12. 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  

Peter Spišák, poslanec 

MDDr. Štefan Šosták, poslanec                                                                         

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                               

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce 

 

Ospravedlnení:   
JUDr. Miloš Remeš, poslanec 

 

Ďalší prítomní: 

Mária Rožoková, kontrolórka obce 

občania 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.Návrh na úpravu rozpočtu  2019 

4. Príspevok na financovanie centier voľného času a záujmového vzdelávania 

5. Návrh na schválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2020 a stanovisko kontrolóra 

6. Prerokovanie rozpočtu obce  a ZŠ na roky 2021-2022 

7. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou pre rok 2020 

8. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici na rok 2020 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

10. Návrh VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy škôl a školských  

zariadení zriadených obcou Zemplínska Teplica  

11. Návrh VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

12. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

13. Zhodnotenie činnosti obce v roku 2019  

14. Rôzne  

15. Informácie starostky obce/vodovod, amfiteáter, zateplenie telocvične 

16.Interpelácie poslancov  

17. Dotazy a dopyty občanov 

18. Záver  

 

Doplnený v bode rôzne:   

- LUMINA, n.o.  – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného 
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- Ľubomíra Jakabová – dodatok k nájomnej zmluve 

- Ukončenie poskytovania sociálnej služby v Komunitnom centre, Hlavná 344, Zemplínska 

Teplica (KD)  

- Predaj nadbytočného majetku obce – hasičské auto LIAZ 

- Žiadosť spoločnosti GBS, s.r.o. o odpredaj rozhlasových stĺpov 

- Pozemok pod vodárňou Sady 

 

 

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 5 poslancov 

a zasadanie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.                 

Oboznámila ich s programom rokovania. Dala hlasovať o predloženom programe a navrhla 

doplnenie o body:  

-  LUMINA, n.o.  – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného 

-  Lubomíra Jakabová – dodatok k nájomnej zmluve 

-  Ukončenie poskytovania sociálnej služby v Komunitnom centre, Hlavná 344, 

    Zemplínska Teplica (KD) 

            -  Predaj nadbytočného majetku obce – hasičské auto LIAZ 

            -  Žiadosť spoločnosti GBS, s.r.o. o odpredaj rozhlasových stĺpov 

 - Pozemok pod vodárňou Sady 

 

Prítomní poslanci  navrhovaný program vrátane doplnení schválili.     

 

Za overovateľov určila poslancov:  Peter Spišák 

                                                         Peter Prezbruch 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková 

                                                                        Jolana Kočišová 

                                                                        Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. 

  K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 165/XII/2019, 166/XII/2019, 167/XII/2019.  

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 10.10.2019 

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 programu bolo prijaté uznesenie č. 168/XII/2019. 

 

3. Návrh na úpravu rozpočtu  2019 

Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. predložila ekonómka obecného úradu p. 

Andrejková. Jedná sa o presun medzi položkami. Poslanci uvedené vzali na vedomie.  K tomuto 

bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 169/XII/2019. 

 

4. Príspevok na financovanie centier voľného času a záujmového vzdelávania 

Poslanci väčšinovo rozhodli, že v roku 2020 ostane výška dotácie na záujmové vzdelávanie detí a 

mládeže (krúžková činnosť) v rovnakej výške ako po minulé roky, t. j. 60 Eur na jedného žiaka na 

rok. Poslanec Ing. J. Molnár navrhoval zvýšenie na 65,00 Eur. Jedná sa o príspevok subjektom, 

ktoré toto vzdelávanie poskytujú pre deti a mládež od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v našej 
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obci. Ak dieťa navštevuje krúžky u viacerých poskytovateľov, dotácia sa pomerne rozdelí, najviac 

však pre 3 subjekty. Poslanci poverili obecný úrad podpísať zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi, 

ktorí požiadajú o túto dotáciu. Do dnešného dňa máme žiadosť od Základnej školy Z. Teplica, 

Centra voľného času v Trebišove a troch subjektov z Košíc.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 170/XII/2019. 

 

Z dôvodu, že niektorí poslanci avízovali oneskorený príchod, starostka a prítomní poslanci sa 

dohodli o presunutí bodov programu č. 5, 6, 10 a 11 na neskorší čas, z dôvodu, že sa jedná 

o dôležité strategické dokumenty. 

 

7. Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou pre rok 2020  
Starostka predložila poslancom návrh sadzobník cien za služby poskytované obcou Zemplínska Teplica 

a za prenájom nehnuteľných vecí, ktorý bude platiť od 1.1.2020. Pri väčšine položiek zostala zachovaná 

cenová úroveň z roku 2019, a to daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a obecnú vodu. Pri poplatkoch za 

odvoz komunálneho odpadu a kanalizáciu je navrhnuté zvýšenie, nakoľko doterajšie sumy ani spolovice 

nepokrývali skutočné náklady obce. Poslanci tento bod programu už v predstihu prebrali na osobitnom 

stretnutí, kde po dlhej diskusii a zvažovaní nakoniec navrhli zvýšenie uvedených poplatkov takto: TKO 

z 0,02 centov/osoba/deň t.j. z 10,22 Eur/osoba/rok na 0,05 centov/osoba/deň, t.j. 20,00 Eur/osoba/rok 

a kanál z 13,60 Eur/osoba/rok na 17,00 Eur/osoba/rok. 

Sadzobník cien vrátane jeho úprav navrhovanej podobe poslanci jednohlasne schválili a bude k 

dispozícii občanom na webovej stránke obce. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 
171/XII/2019. 

 

8. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici na rok 2020 
Starostka predložila poslancom návrh plánu na zasadnutia OZ v roku 2020. Podľa zákona je 

zastupiteľstvo povinné zísť sa minimálne 4-krát ročne.  Plánuje sa celkom 5 zasadnutí v mesiacoch 

február, máj, august, október a december. Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva sa počas roka môže 

zvýšiť podľa potreby. Dátum a čas každého zasadnutia je vopred oznámený verejnosti na obecnej tabuli 

a webovej stránke. V roku 2019 sa obecné zastupiteľstvo zišlo zatiaľ 10- krát (vrátane dnešného 

zasadnutia). K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 172/XII/2019. 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 vypracovala a predložila kontrolórka obecného úradu p. 

Mária Rožoková. Plán kontrol je vypracovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení a kontroly 

sú zamerané najmä na účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s 

majetkom a ďalšiu činnosť obce. Návrh plánu bol v predstihu zverejnený na úradnej tabuli a 

webovom sídle obce. Poslanci ho v preloženej podobe schválili. K tomuto bodu programu bolo 

prijaté uznesenie č. 173/XII/2019. 

 

12. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra predložila kontrolórka obecného úradu p. Mária 

Rožoková. Poslankyňa J. Kočišová žiadala doplniť článok 9. Správa hlavného kontrolóra o 

výsledkoch ukončených kontrol. Vyjadrila názor, že zverejňované správy nie sú dostatočne 

informatívne, nakoľko sa z nich nedá identifikovať, na akom základe a z akých dokumentov boli 

vypracované. Žiada preto, aby mali k dispozícii aj prílohu k správe. Poslanci väčšinovo odhlasovali, 

že správy z kontroly sa im budú zasielať na vedomie aj s prílohou, na stránke obce sa však bude 

zverejňovať len samotná správa ako doposiaľ.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 174/XII/2019. 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec MDDr. Štefan Šosták, čím sa počet 

poslancov zvýšil na 6. 
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15. Informácie starostky 

Starostka informovala poslancov, že je vyhlásená výzva na výstavbu vodovodu, do ktorej by sa 

mohla obec zapojiť v niektorom z ďalších kôl, nakoľko je to v súčasnosti asi najpálčivejší problém. 

Obec disponuje projektovou dokumentáciou na prívodný rád vodovodu zo Sečoviec cez Zbehňov, 

Malé a Veľké Ozorovce, ktorú bude potrebné aktualizovať. Poslanci musia rozhodnúť, ktorým 

smerom sa bude obec uberať, či ostane pôvodný spoločný projekt obcí, ktorý by privádzal vodu zo 

Stariny, alebo pôjdeme vlastnou cestou a to vybudovaním obecného vodovodu z vodného zdroja 

Číža. Starostka ďalej uviedla, že susedné obce ostávajú pri spoločnom vodovode. Taktiež je 

potrebné si uvedomiť, že tento projekt je dlhodobá záležitosť na niekoľko rokov. Po diskusii 

poslanci rozhodli, že aj naša obec ostane pri pôvodnom zámere a poverili obec na aktualizáciu 

projektovej dokumentácie a vykonanie ostatných potrebných úkonov. 

 

Starostka ďalej informovala poslancov, že obec dňa 5.12.2019 vyhlásila verejné obstarávania na 

zhotoviteľa stavby Amfiteáter Zemplínska Teplica a stavby Zateplenie telocvične ZŠ s termínom na 

predkladanie cenových ponúk do 20.12.2019. VO je zverejnené aj na webovom sídle obce. Poslanci 

vzali vyhlásenie verejného obstarávania bez pripomienok na vedomie. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 175/XII/2019. 

 

5. Návrh na chválenie rozpočtu obce a ZŠ na rok 2020 a stanovisko kontrolórky 
Návrh rozpočtu na rok 2020 pre obec a základnú školu, ktorá je rozpočtovou organizáciou obce 

predložila starostka. Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy v celkovej výške 1 909 022,00 Eur, z 

toho ZŠ 15 600,00 Eur, výdavky v celkovej výške 1 909 022  Eur, z toho ZŠ 810 932,00 Eur. 

Kontrolórka obce p. Mária Rožoková predložila k návrhu rozpočtu kladné stanovisko, ktoré poslanci 

vzali na vedomie. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred jeho 

schvaľovaním, počas tejto doby neboli  k nemu vznesené žiadne pripomienky od občanov, poslanec 

JUD. Miloš Remeš zaslal písomnú pripomienku, že v rozpočte nie sú zahrnuté financie na opravu ČOV 

a financie na oddychovú zónu (detské ihrisko) na Záhradnej ulici. Poslanci uvedené položky do 

rozpočtu nezahrnuli, nakoľko v zmysle plánu investičných akcií na rok 2020 je prioritou dokončenie už 

začatých projektov a vodovod.  

Poslanci  rozpočet obce a ZŠ na rok 2020 jednohlasne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 176/XII/2019. 

 
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ľubomír Mizia, čím sa počet poslancov 

zvýšil na 7. 

 

6. Prerokovanie rozpočtu obce a ZŠ na roky 2021-2022 
Poslanci prerokovali rozpočet obce a základnej školy na roky 2021 a 2022, ktorý predložila p. starostka. 

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, na rok 2021 – 1 727 111,00 Eur a na rok 2022 – 1 683 492,00 

Eur. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 177/XII/2019. 

 

10. Návrh VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy škôl a školských  

zariadení zriadených obcou Zemplínska Teplica  
Starostka informovala poslancov, že povinnosť mať vypracované dané VZN vyplýva obci zo zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Obec si nastavuje pravidlá 

financovania škôl tak, aby zohľadňovali špecifiká  a individuálne  potreby jednotlivých škôl. Pri 

určovaní dotácie vychádza obec z prognózy príjmov z podielových daní od štátu v nasledujúcom roku a 

zo skutočnej potreby finančných prostriedkov v jednotlivých prevádzkach. Návrh dotácií pre materskú 

školu, školskú jedáleň pri ZŠ a Školský klub detí so  sídlom na území obce Zemplínska Teplica na rok 

2020 je v rovnakých resp.  vyšších sumách v porovnaní s rokom 2019.  
VZN č. 5/2019 bolo v predstihu  zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce a e-mailom zaslané 

poslancom. Poslanci VZN č. 5/2019 jednohlasne schválili. 
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11. Návrh VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 6/2019 vydáva Obec Zemplínska 

Teplica z dôvodu aktualizácie sadzieb poplatku za odpad ( z dôvodu nárastu nákladov) a dodržania 

podmienok zákona ohľadne financovania nakladania s odpadom. 

Od 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o 

zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 

odpadov. Pre obec priniesli právne predpisy podstatné zmeny týkajúce sa výšky sadzieb za uloženie 

jednotlivých druhov komunálnych odpadov  na skládku, ktoré sa zvýšili a z tohto dôvodu je 

potrebné výšku poplatkov primerane prispôsobiť. 
VZN č. 6/2019 bolo v predstihu  zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce a e-mailom zaslané 

poslancom. Poslanci VZN č. 6/2019 väčšinovo schválili. 

 

13. Zhodnotenie činnosti obce v roku 2019 

Starostka obce  v  správe zhodnotila činnosť obce za rok 2019, ktorý môžeme označiť ako úspešný 

vo všetkých oblastiach ako pomerne úspešný. Spomenula všetky významné investície a projekty, 

ako napr. dobudovanie kanalizácie na Hlavnej a Zimnej ulici, spustenie prevádzky novej budovy 

Komunitného centra, oplotenie vodného zdroja na Teplici a ďalšie, ale aj kultúrno-spoločenské 

akcie, ktoré sa v našej obci uskutočnili v minulom roku. Vyzdvihla aj činnosť materskej školy, 

základnej školy, dobrovoľných hasičov, stacionára a ostatných organizácií, ktoré pôsobia v obci, 

robia jej dobré meno a poskytujú služby našim občanom.  Na záver sa poďakovala poslancom za 

spoluprácu aj zamestnancom obecného úradu za vzornú realizáciu pracovných úloh. Správu o 

zhodnotení činnosti obce za rok 2019 poslanci vzali na vedomie a je prílohou zápisnice. K tomuto 

bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 178/XII/2019. 

 

14. Rôzne 

A/ LUMINA, n.o.  – žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného  

Nezisková organizácia Lumina, ktorá v našej obci prevádzkuje denný stacionár, požiadala písomne 

obecné zastupiteľstvo o odpustenie platenia nájomného za priestory v kultúrnom dome resp. za 

preradenie ich priestorov z podnikateľských na poskytujúce zdravotnícke služby, za ktoré sa platí 

nižšie nájomné. Ako dôvod uviedli obmedzené financovanie sociálnych služieb zo strany štátu. 

Poslanci po zvažovaní všetkých možností a následnej diskusii v hlasovaní opätovne potvrdili 

súčasný stav, t.j. odpustenie 1/2 výšky mesačného nájomného. K tomuto bodu programu bolo 

prijaté uznesenie č. 179/XII/2019. 

 

B/ Ľubomíra Jakabová – dodatok k nájomnej zmluve  

P. Ľubomíra Jakabová, nájomca priestorov v kultúrnom dome, požiadala obecné zastupiteľstvo 

o zmenu údajov na nájomnej zmluve z dôvodu zmien v Živnostenskom registre súvisiacich so 

zmenou rodinného stavu. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili. K tomuto bodu programu bolo 

prijaté uznesenie č. 180/XII/2017. 

 

D/ Ukončenie poskytovania sociálnej služby v Komunitnom centre, Hlavná 344, Zemplínska 

Teplica (KD) 

Starostka informovala poslancov, že v súvislosti s presťahovaním komunitného centra do nových 

priestorov na Požiarnickej ulici je potrebné na úrade Košického samosprávneho kraja požiadať 

o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby. Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo 

ukončenie činnosti starého KC v priestoroch kultúrneho domu oficiálne schválilo, čo poslanci 

jednohlasne odobrili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 181/XII/2019. 

 

E/ Predaj nadbytočného majetku obce – hasičské auto LIAZ 

Starostka informovala poslancov, že existujú záujemcovia o kúp hasičského auta LIAZ, ktoré už 
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dobrovoľní hasiči nepoužívajú a je bez čísel. Poslanci po diskusii schválili zámer predaja vozidla, 

cenu zatiaľ nie, na jej predbežné zistenie poverili obecný úrad vykonať prieskum trhu na internete 

a preveriť, či odhlásenie vozidla z evidencie je dočasné alebo trvalé. K tomuto bodu programu bolo 

prijaté uznesenie č. 182/XII/2019. 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Ľubomír Zambori, čím sa počet 

poslancov zvýšil na 8. 

 

F/ Žiadosť spoločnosti GBS, s.r.o. o odpredaj rozhlasových stĺpov 

Spoločnosť GBS, s.r.o. Veľaty, požiadala obecné zastupiteľstvo o odkúpenie stĺpov miestneho 

rozhlasu, ktoré by využili na vedenie kábla na poskytovanie internetu občanom. Po rekonštrukcii 

rozhlasu v rámci projektu Výstražný a varovný systém po stĺpoch elektrického vedenia budú 

rozhlasové stĺpy nevyužité. Poslanci žiadosť neschválili, nakoľko projekt rekonštrukcie rozhlasu nie 

je zatiaľ dokončený. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 183/XII/2019. 

 

G/ Pozemok pod vodárňou Sady 

Starostka informovala poslancov, že pozemok pod vodárňou Sady, ktorý obec odkupovala od štátu, 

je už vo vlastníctve obce, máme rozhodnutie z katastra. Nakoľko reálna výmera pozemku presahuje 

ochranné pásmo vodného zdroja, už v minulosti sa zvažovala možnosť ponúknuť prebytočné časti 

pozemku obyvateľom, ktorí ich aj doteraz užívali ako súčasť svojich záhrad. Poslanci rozhodli 

o predaji pozemku s ohľadom na osobitý zreteľ za cenu 12,50 Eur/m2 a poverili obecný úrad na 

objednanie geometrického plánu. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 184/XII/2019. 

 

17. Interpelácie a dopyty poslancov obecného zastupiteľstva  

V rámci tohto bodu kontrolórka predniesla správu z kontroly správnosti a zákonnosti vyplácania 

odmeny zástupcovi starostky, ktorú si poslanci vyžiadali na predchádzajúcom zasadnutí. V správe 

konštatovala, že odmena je vyplácaná v súlade so zákonom.  

Poslankyňa J. Kočišová k správe uviedla svoje stanovisko, ktoré žiada uviesť do zápisnice: 

     Na zasadnutí  OZ  dňa 16.12.2019 bola poslancom predložená správa o výsledku kontroly – 

Odmena zástupcu starostky, o ktorú som požiadala na zasadnutí  OZ  dňa 28.10.2019, s týmto 

zadaním: Správnosť vyplácania odmeny zástupcu starostky v súlade s predpismi. 

Zistenie kontrolórky pokladám za neúplné.  V správe nebol spomenutý mzdový predpis, ktorý 

požaduje pred vyplatením odmeny spracovanie   v ý k a z u    p r á c e ,  ktorý je podkladom 

k vyplateniu odmeny. Ten následne podpisuje starosta a   i n f o r m u j e   o ňom poslancov na 

najbližšom zasadnutí. Je na rozhodnutí starostu, či bude odmena vyplácaná mesačne, štvrťročne, 

alebo ročne. Vždy však až po spracovaní výkazu práce. Odmena nie je nikdy vyplácaná dopredu, ale 

až po vykonaní činnosti. 

Poslankyňa J. Kočišová ďalej uviedla, že z toho jasne vyplýva potreba predkladať výkaz vykonanej 

práce, na základe ktorého sa bude odmena vyplácať. Interval predkladania výkazu sa dá dohodnúť 

rôzne. Zástupca starostky, p. Ľ. Zambori proti uvedenému nenamietal, súhlasil s kvartálnym 

predkladaním výkazu. Poslanci vzali správu na vedomie a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie J. Kočišová rámci tohto bodu programu predložila 

obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti komisie za rok 2019. Komisia vypracovala kalendár 

kultúrno-spoločenských akcií a následne sa v priebehu roka spolupodieľala na ich organizácii. 

Takisto spolupracovali na príspevku do kroniky obce.  Predsedníčka vidí rezervu v poskytovaní 

sociálnych služieb, na ktoré chcú zamerať svoju pozornosť v budúcnosti. Poslanci vzali správu na 

vedomie a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Poslanec P. Spišák – upozornil na opakujúci sa problém vytvárania nelegálnej skládky vo farskej 

záhrade pri kostole, je toho názoru, že k uvedenému problému prispieva najmä to, že pozemok je 

neudržiavaný, zarastený vysokou trávou a náletovými drevinami. Starostka – oslovíme správcu 
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farnosti a preveríme možnosti zjednania nápravy. 

 

Poslanec MDDr. Štefan Šosták sa dotazoval, či obec už má kronikára. Starostka – zatiaľ nie. 

 

Poslanec Ing. J. Molnár, PhD. – pýtal sa v mene na stav kanalizácie na Hlavnej ulici. Starostka – už 

je dokončená, občania si môžu dať ploty na pôvodné miesto. Ďalej upozornil na prepadnutú cestu 

pri ZŠ. Starostka – budeme opätovne urgovať Slovenskú správu ciest, aby to opravili, obec dieru 

provizórne označila značkou a paletou, takto to stojí už takmer rok. 

 

Poslanec P. Prezbruch v súvislosti s výstavbou kanalizácie poukázal na znečistené miestne 

komunikácie. Starostka – firma to dá do poriadku. 

 

Poslanec Ľ. Zambori – upozornil, že ochranná páska po výkopoch na optické káble je už skoro 

všade strhnutá, práca nie je dokončená. Starostka – upozorníme firmu, aby výkopy ohradila, 

s prácami sa bude pokračovať po sviatkoch.  

 

Poslankyňa J. Kočišová – oznámila poslancom, že predloží návrh na úpravu smernice na 

poskytovanie príspevku na stravu dôchodcom, minimálne tak, aby určené limity kopírovali 

zvýšenie dôchodkov od 1.1.2020. Ďalej v mene obce a kultúrnej komisie pozvala poslancov na 

vystúpenie ľudovej hudby Rendošovci dňa 4.1.2020. 

 

Pani starostka pozvala poslancov dňa 19.12.2019 o 11.00 hod. k pamätníku pri ZŠ, kde sa uskutoční 

pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 75.výročia oslobodenia obce za účasti členov Zväzu 

protifašistických bojovníkov a občanov – pamätníkov resp. ich potomkov týchto udalostí. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 185/XII/2019. 

 

18. Dotazy a dopyty občanov 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnil občan J. Nagy, ktorý poďakoval poslancom za prácu v uplynulom 

roku. 

 

19. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Overovatelia: Peter Prezbruch 

                       Peter Spišák         

      

 

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 Starostka 

 

 

 

 

 

 

 


