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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         Zo 14. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. 5. 2020 o 17.00 hod.  

                    v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Anna Kačuráková, poslankyňa                               Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent  

Jolana Kočišová, poslankyňa                                  Ivana Andrejková, 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: 

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 uznesení  

 3. Otvorenie MŠ a ZŠ 

 4. Správa audítora 

 5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

 6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

 7. Použitie rezervného fondu 

 8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020  

 9. Zmluva s víťazom VO na zateplenie telocvične   

10. Obecný vodovod – /vodomery, havarijný stav, studňa ZAR4/ 

11. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

12. Správa o vybavovaní žiadostí a sťažností občanov 

í žiadostí a sťažností občanov 

13. Vyhodnotenie kamerového systému 

14. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podpory regionálneho rozvoja 

15. Rôzne – žiadosti občanov a subjektov 

16. Informácie starostky obce  

17. Interpelácie poslancov  

18. Dotazy a dopyty občanov 

19. Záver 

 

Doplnený v bode rôzne: - Spôsob odpúšťania nájmu za prenajaté priestory podnikateľom v 

súvislosti s covid 19/Uznesenie vlády 
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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.                 

Oboznámila ich s programom rokovania. Starostka dala hlasovať o predloženom programe, 

vyzvala poslancov na prípadné doplnenie programu. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš žiadal doplniť program o bod: 

- Spôsob odpúšťania nájmu za prenajaté priestory podnikateľom v súvislosti s covid 19/Uznesenie 

vlády 

 

Prítomní poslanci  navrhovaný program vrátane doplnení schválili.   

 

Za overovateľov určila poslancov:  JUDr. Miloš Remeš 

                                                         Peter Spišák 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ľubomír Mizia 

                                                                        Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. 

                                                                        MDDr. Štefan Šosták 

 

  K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 234/V/2020, 235/V/2020, 236/V/2020.  

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 17.2.2020 

a 24.4.2020 vypracovala 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. 237/V/2020. 

 

3. Otvorenie MŠ a ZŠ 

Starostka informovala poslancov, že v zmysle nariadenia vlády o možnosti otvorenia materských 

a základných škôl je potrebné, aby o prípadnom otvorení rozhodol zriaďovateľ. Na zasadnutí OZ sa 

zúčastnila riaditeľka ZŠ Mgr. Marcela Stančíková a informovala poslancov, že škola je na otvorenie 

pripravená, ale záujem prejavili rodičia len 13 detí, z toho na obedy nahlásili 6 detí. Poslanci 

v diskusii vyjadrili názor, že pri takomto počte nahlásených detí nemá zmysel školu otvárať. 

Poslanec Ing. Ján Molnár ako otec školopovinných detí vyjadril sklamanie nad nezáujmom rodičov 

a opýtal sa, či bude vzdelávanie pokračovať online. Riaditeľka – áno, dištančné vzdelávanie 

pokračuje, ako doteraz. Poslanec Ing. Ján Molnár by privítal, keby sa ďiaľkové vzdelávanie ešte 

rozšírilo, aby sa aspoň tie deti, ktoré majú záujem, viac naučili. Vzhľadom na vyššie uvedené 

skutočnosti poslanci otvorenie základnej školy neodsúhlasili. 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnila ja riaditeľka MŠ p. Vlasta Fiľová a uviedla, že majú nahlásených zo 

všetkých skupín spolu 29 detí. Otvoria dve triedy na celý deň a jednu na ½ dňa. Na otvorenie sú 

plne pripravení, majú zakúpené hygienické a dezinfekčné pomôcky a teplomery, priestory sú 

dezinfikované a pobyt detí v škôlke bude prebiehať za dodržania všetkých platných hygienických 

nariadení. Poslanci otvorenie materskej škola jednohlasne odsúhlasili. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 238/V/2020. 
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4. Správa audítora 
Správu vypracovala nezávislá audítorka Ing. Paulína Baňacká, v predstihu bola zaslaná poslancom, 

záver z nej prečítala p. starostka. Audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky obce a skontrolovala 

dodržiavanie povinností obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. V správe 

konštatovala, že účtovná závierka obce ku dňu 31.12.2019 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie a výsledky jej hospodárenia sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Poslanci vzali správu na 

vedomie. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 239/V/2020. 
 

5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019 predložila pani Mária Rožoková, kontrolórka 

obecného úradu. Konštatovala, že návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti, bol 

zverejnený zákonným spôsobom a celoročné hospodárenie obce schválila bez výhrad. Poslanci 

stanovisko kontrolórky vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo 

prijaté uznesenie č. 240/V/2020. 

 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 vypracovala ekonómka obce p. Andrejková a predložila 

p. starostka. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce je prehľadne spracované v 

tabuľkovej forme. Zostatok vo výške 62 179,96 Eur bude použitý na tvorbu rezervného fondu. 

Dokument bol dňa 23.5.2019 zverejnený na informačnej tabuli obecného úradu a na webovom sídle 

obce a taktiež bol v predstihu doručený e-mailovou poštou poslancom. K záverečnému účtu obce 

nemali poslanci výhrady a jednohlasne ho schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 241/V/2020. 

 

7. Použitie rezervného fondu 

Poslanci rozhodovali o zostatku hospodárenia za r. 2019 vo výške 62 179,96 Eur z rezervného 

fondu, či sa tieto financie použijú na kapitálové alebo bežné výdavky, keďže vláda v súvislosti 

s koronakrízou mimoriadne dovolila použiť tieto financie aj na bežné výdavky podľa potrieb obce. 

Starostka navrhla, aby sa tieto peniaze už priamo vyčlenili na doplatok ku amfiteátru a zvyšok na 

intenzifikáciu vodného zdroja Sady. Medzi poslancami sa na túto tému rozprúdila živá diskusia. 

Poslankyňa J. Kočišová vyjadrila názor, že rezervný fond má slúžiť na šetrenie, ako rezerva na 

horšie časy, ale uvedomuje si, že ho pravdepodobne bude potrebné použiť na doplatok ku 

chystaným investíciám. Starostka uviedla, že bez presunu týchto peňazí bude rozpočet obce 

schodkový a schodok bude potrebné vykryť, napr. úverom alebo iným spôsobom. Poslanec JUDr. 

Miloš Remeš navrhol, aby peniaze ostali v rezervnom fonde a v prípade potreby dofinancovania sa 

môžu presunúť neskôr podľa potreby. Starostka uviedla, že potreba určite nastane, na dofinacovanie 

stavieb môžeme použiť primárne financie z bežného rozpočtu, je však isté, že nebudú postačovať. 

Poslanec Ing. J. Molnár – skôr sa prikláňa k použitiu rezervného fondu na vodu, nakoľko to je 

najpálčivejší problém, na amfiteáter vyčleniť len presne potrebnú sumu. Starostka – práve to sme 

navrhovali. Po diskusii poslanci väčšinovo rozhodli o použití financií z rezervného fondu na 

kapitálové výdavky s tým, že o konkrétnom použití sa bude rozhodovať v budúcnosti podľa 

potreby. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 242/IV/2020. 

 

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 vypracovala a predložila kontrolórka obce p. Mária 

Rožoková. Kontrolovať sa bude hospodárenie s majetkom obce – príjmy a výdavky obce a ZŠ, 

plnenie rozpočtu, prijaté a poskytnuté dotácie, plnenie uznesení. Plán kontrolnej činnosti bol dňa 

12.5.2020 zverejnený na úradnej tabuli obce. Poslanec JUDr. Miloš Remeš vyjadril názor, že 

predložený plán kontrol je suchopárny, neobsahuje mnoho vecí, ktoré by bolo potrebné v obci 

skontrolovať. Starostka uviedla, že poslanci majú možnosť plán kontrol doplniť. Poslanec JUDr. M. 

Remeš navrhol doplniť do plánu bod: kontrola stavu a zjazdnosti miestnych komunikácií. Poslanci 
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tento návrh na doplnenie neschválili a následne väčšinovo odsúhlasili pôvodne predložený plán 

kontrol. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 243/V/2020. 

 

9. Zmluva s víťazom VO na zateplenie telocvične     
Starostka informovala poslancov o výsledku verejného obstarávania na zateplenie 2 strán telocvične 

ZŠ, ktoré vyhrala firma EUFEKTA, s.r.o., Národná trieda 60, Košice. Nakoľko výsledná suma je 

nižšia ako nenávratný finančný príspevok od štátu, obec vyhlásila ešte jedno verejné obstarávanie 

na zateplenie 1 kratšej strany, keďže by bolo škoda tieto peniaze nevyužiť.  Termín na doručenie 

ponúk je 4.6.2020. Poslanci jednohlasne odsúhlasili popísanie zmluvy s víťazom verejného 

obstarávania a poverila obecný úrad na vykonanie všetkých potrebných úkonov.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 244/IV/2020.                                                        

 

10. Obecný vodovod – /vodomery, havarijný stav, studňa ZAR4/ 

Starostka informovala poslancov o možnosti vyriešenia nadmernej spotreby vody z vodárne Sady 

a zároveň havarijného stavu potrubia spôsobom natiahnutia nového potrubia s menším priemerom, 

ktoré by sa vsunulo do pôvodného. Nebola by potrebná rozkopávka po celej trase, len na určitých 

úsekoch. V prvej etape by sa natiahlo potrubie po Obchodnej ulici, na konci bude hydrant 

a vodomer s odkaľovacím zariadením, s nákladom ccá 16 700,00 Eur bez DPH. V druhej etape by 

sa natiahlo zrealizovalo nové potrubie po Ulici Soroška v cene spolu s odbočkami ccá 9000,00 Eur 

bez DPH. Odberateľom vody sa listom oznámi, aby si pripravili vodomernú šachtu podľa 

príslušných noriem, do ktorej sa im namontuje vodomer. Je potrebné rozhodnúť, čo bude 

financovať obec a čo už občan. Obec si od tohto projektu v kombinácii s projektom intenzifikácie 

vodárne Sady sľubuje nielen pokles vysokej spotreby vody, ale najmä zvýšenie kvality vody a 

vyriešenie problému časti občanov, ktorí majú vody málo resp. nemajú vôbec. 

Informovala poslancov, že z posledných rozborov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

znovu vyšli zvýšené hodnoty železa a mangánu a opakovane nás vyzývajú na nápravu. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš vyjadril názor, že ťahanie nového potrubia je neefektívnym mrhaním 

obecných prostriedkov, nesúhlasí s tým a navrhuje začať riešiť problém s nedostatkom vody 

montážou vodomerov v bytovkách a na uliciach Jarnej, Novej a Sečovskej. Pýta sa, kto má na 

Sečovskej vodomer. Starostka – zatiaľ nikto, na Sečovskej nie je akútny problém s nedostatkom 

vody, s montážou vodomerov sa bude samozrejme postupne pokračovať po celej obci.  

Ďalej sa pýtal v súvislosti so zlými výsledkami vody, akú konkrétnu funkciu majú úpravne vody 

a keď poriadne nefungujú, treba ich reklamovať. Starostka – ich funkciou je práve znižovanie 

hladiny Fe a Mn, bolo to reklamované viackrát, úpravne nefungujú kvôli nedostatočnému 

prechlórovaniu vody a to je jeden z problémov, ktorý by mala intenzifikácia odstrániť. 

 

Do diskusie sa zapojil občan J. Vasiľ, ktorý informoval o miestami neúnosnej situácii na najvyššom 

poschodí obecnej bytovky, kde najmä cez víkend voda netečie vôbec.  

Poslanec JUDr. Miloš Remeš uviedol, že vodáreň Sady bola pôvodne postavená pre 6 rodín 

a napojených je omnoho viac, čo vodáreň kapacitne nezvláda. Pripomenul, že on inicioval 

odkúpenie vrtu nad ihriskom, je potrebné tam postaviť vodojem a prepojiť ho s obcou a bude 

dostatok vody aj na predaj. Starostka – vodný zdroj na Ortáši patrí MŽP, ale pozemok pod ním patrí 

Lesom SR, zatiaľ na naše žiadosti nijakým spôsobom nereagovali, bez vysporiadania pozemkov 

nemôžeme ani získať vrt ani ťahať potrubie, je to beh na veľmi dlhú trať a my potrebujeme riešiť 

situáciu s nedostatkom vody ihneď. Vodný zdroj ZAR 4 (Sady) je podľa všetkých meraní 

dostatočne výdatný, len technológia čerpania je zastaralá, preto je potrebné realizovať jednak 

projekt intenzifikácie a súčasne aj potiahnuť nové rozvody. 

  

Poslanec MDDr. Štefan Šosták považuje realizáciu nového vedenia cez Obchodnú ul. a ďalej za 

nevyhnutnosť, nakoľko na správne fungovanie projektu intenzifikácie je potrebné znížiť spotrebu 

vody, ktorú teraz nevieme nijakým spôsobom kontrolovať a ktorá prekračuje všetky mysliteľné 
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normy. Je za to, aby sa šachtu a vodomer financovali občania sami a zároveň, aby sa mohli napojiť 

len doterajší odberatelia, ktorí platia za vodu. 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš v reakcii uviedol, že podľa ústavy nikoho nemožno diskriminovať 

v prístupe k vode a zakazovať mu sa napojiť na obecný vodovod. 

 

Poslanec Ing. J. Molnár uviedol,  že problém so slabým tlakom vody majú viacerí obyvatelia 

bytoviek, ale verí, že po zrealizovaní projektu intenzifikácie a natiahnutí nového potrubia sa situácia 

zlepší. Súhlasí s tým, aby sa občania napájali na vlastné náklady. Zároveň upozornil na fakt, že 

nielen Obchodná ulica je „čiernou dierou“, kde miznú hektolitre vody, ale aj na iných uliciach ľudia 

polievajú obecnou vodou a nehľadia na to, že iní občania sa nevedia osprchovať. 

 

Poslanci po dlhej diskusii väčšinovo odsúhlasili nové vedenie po ulici Obchodnej a Soroške s tým, 

že napojenie na hlavné potrubie, pretlak a prípojku platí obec, vodomernú šachtu a vodomer občan.   

Ďalej odsúhlasili zaslanie výzvy na zhotovenie vodomerných šácht pre odberateľov na uliciach 

Obchodnej, Soroške, Orechovej, Letnej, Okružnej a Sečovskej na ich náklady, zaslanie výzvy 

odberateľom na ulici Jarnej a Novej na sprístupnenie šácht na montáž vodomerov na ich náklady, 

zaslanie výzvy občanom v bytovkách na umožnenie vstupu na montáž vodomerov na ich náklady. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 245/V/2020. 

 

11. Návrh na úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie 

Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 a č. 2 predložila ekonómka obce p. 

Andrejková. V prvom prípade sa jedná o úpravu rozpočtu podľa skutočnej výšky účelovo určených 

príjmov zo ŠR, na ktoré obec nemá vplyv. Poslanci úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 

vzali na vedomie. V druhom prípade ide o úpravu príjmov vzhľadom na čerpanie. Poslanci úpravu 

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 schválili s tým, že bolo vynechané zaradenie rezervného 

fondu na použitie. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 246/V/2020. 

 

12. Správa o vybavovaní žiadostí a sťažností občanov 

Správu o vybavovaní žiadostí a sťažností občanov vypracovala a predložila pani Mária Rožoková, 

kontrolórka obecného úradu. V správe konštatovala, že obec má správne  zavedenú evidenciu 

sťažností podľa zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a za preverované obdobie r. 2019 neeviduje 

v zmysle tohto zákona žiadnu sťažnosť. Uvedené platí rovnako o petíciách. Písomné podnety 

občanov mimo uvedenej legislatívy obec priebežne vybavuje. Poslanci správu vzali na vedomie. K 

tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 247/V/2020. 

 

13. Vyhodnotenie kamerového systému 

Správu o vyhodnotení kamerového systému za rok 2019 vypracovala a predložila starostka Mgr. 

Jozefína Uhaľová, nakoľko nám to ukladá príslušná legislatíva.  Kamery sú v obci namontované od 

r. 2013, v súčasnej dobe je funkčných 13 kamier. Kamerový systém zlepšuje bezpečnosť v obci, 

pôsobí preventívne a prispieva k odhaľovaniu páchateľov priestupkov a trestných činov. K 

plánovanému umiestneniu bezdrôtových kamier na kritické lokality zatiaľ ešte nedošlo, opakovane 

sme urgovali dodávateľa. Poslanec JUDr. Miloš Remeš odporučil pozrieť si občas pokyn 

ministerstva vnútra o využívaní kamier. Starostka – máme v zmysle neho vypracovanú smernicu 

ktorú obec dodržiava. Poslanci správu vzali na vedomie. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 248/V/2020. 

 

14. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podpory regionálneho rozvoja 

Starostka informovala poslancov o novej výzve na podporu regionálneho rozvoja, ale vzhľadom na 

výšku alokovaných finančných prostriedkov a fakt, že naša obec bola podporená v r. 2019 vyjadrila 

názor, že by sme pravdepodobne nemali šancu na úspech. Poslanci sa s týmto názorom stotožnili 

a vzali uvedené informácie na vedomie. K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
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15. Rôzne 

A/Žiadosť p. J. Rožoka o odkúpenie kosačky 

J. Rožok písomne požiadal obecné zastupiteľstvo o možnosť odkúpenia traktorovej kosačky RIDER 

F 72. Jedná sa o nefunkčnú kosačku používanú pretým na kosenie futbalového ihriska. Poslanci 

rozhodli, že obec dá preveriť možnosti na opravu kosačky a následne sa môže rozhodovať 

o prípadnom predaji. Starostka pripomenula pravidlá predaja prebytočného obecného majetku, 

podľa ktorých bude potrebné vyhlásiť súťaž. K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne 

uznesenie. 

 

B/ Spôsob odpúšťania nájmu za prenajaté priestory podnikateľom v súvislosti s covid 19 - 

Uznesenie vlády 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš navrhol zrušiť uznesenie č. 223/IV/2020 z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ o odpustení nájmu podnikateľským subjektom, ktoré mali povinne zatvorenú 

prevádzku, nakoľko  vláda rozhodla, že prispeje podnikateľom na nájomné v takej výške, akú im 

odpustí prenajímateľ. Ušetria sa tak verejné prostriedky. Starostka – vieme o tom, tento návrh však 

nie je zatiaľ schválený, bol predložený na rokovanie vlády. Následne ho musí schváliť parlament 

a po podpise prezidentkou sa zverejní v zbierke zákonov. Tento proces by sa mohol podľa našich 

informácií ukončiť v priebehu mesiaca jún. Poslanci jednohlasne odsúhlasili zrušenie uznesenia č. 

223/IV/2020 s tým, že zatiaľ sa vo veci odpúšťania nájomného nebude rozhodovať, počkáme na 

schválenú verziu zákona. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 249/V/2020. 

 

C/Žiadosť p. R. Komáromiovej o odpustenie nájmu 

Nájomca nebytových priestorov v kultúrnom dome p. Renáta Komáromiová písomne požiadala 

obecné zastupiteľstvo o odpustenie nájmu, nakoľko kvôli koronakríze bola prevádzka predajne 

obmedzená. Zastupiteľstvo o žiadosti nerozhodovalo, viď bod 15. B/. K tomuto bodu programu 

nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

D/Žiadosť LUMINA, n.o. o odpustenie nájmu 

Nájomca nebytových priestorov v kultúrnom dome a prevádzkovateľ denného stacionára nezisková 

organizácia LUMINA písomne požiadala obecné zastupiteľstvo o odpustenie nájmu, nakoľko kvôli 

koronakríze bol stacionár nútene uzatvorený. Zastupiteľstvo o žiadosti nerozhodovalo, viď bod 15. 

B/. K tomuto bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

16. Informácie starostky obce 

Starostka pripomenula poslancom schválený zámer na odkúpenie pozemkov parc. č. 946/1, 

v extraviláne obce za Ivaneckými. Bola schválená cena 10,00 Eur za m2 s tým, že sa odkúpi len 

taká časť parcely, ktorú potrebujeme na výstavbu kanalizácie. Celý proces sa zdržal z dôvodu 

úmrtia jedného z vlastníkov a prebiehajúceho dedičského konania. Teraz po jeho ukončení plánuje 

obec objednať geometrický plán na zameranie kupovanej časti parcely. Spoluvlastníci oslovili obec 

s návrhom na odkúpenie celej parcely (ccá 2300 m2). Poslanci sa po diskusii zhodli, že obec 

v súčasnosti nemá dostatok finančných prostriedkov na odkúpenie celej parcely, prioritou je voda 

a dokončenie začatých investícií. Starostka – bude stanovisko tlmočiť majiteľom. 

 

Ďalej informovala poslancov, že v súvislosti s dokončením kanalizácie na Zimnej ulici, kde sa čaká 

na postavenie prečerpávacej stanice, bude potrebné vyhlásiť na jej zhotovenie nové verejné 

obstarávanie, nakoľko sa jedná o významnú zmenu v projekte. Predpokladané náklady budú cca 

30 000,00 Eur s tým, že sa odpočíta z už zazmluvnenej sumy u zhotoviteľa cena  pôvodne 

plánovanej prečerpávacej stanice. Poslanci vyhlásenie verejného obstarávania väčšinovo schválili. 

 

Ďalej informovala poslancov o voľných pracovných miestach v materskej škole od 1.9.2020 – 
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kuchárka na plný a vedúca ŠJ na polovičný pracovný úväzok. Potrebné bude prijať aj jednu 

učiteľku, to však plánujeme riešiť cez projekty ÚPSVaR. 

 

Nakoniec informovala o žiadosti gréckokatolíckej cirkvi o finančný príspevok na rekonštrukciu 

chrámu. Poslanci vzhľadom na tohtoročné krátenie finančných prostriedkov obciam navrhli zvážiť 

prípadnú podporu v ďalšom roku. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 250/V/2020. 

 

17. Interpelácie poslancov 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš upozornil na obrovské diery na miestnej komunikácii pri predajni 

GVP, pričom nie tak dávno obec opravovala miestne komunikácie, je potrebné to reklamovať. 

Starostka – preveríme, či sa jedná o už opravované úseky, alebo nové výtlky. 

Znovu pripomenul potrebu riešiť povrch a sieťku na lopty na asfaltovom ihrisku a taktiež areál 

materskej školy. Starostka – tohto roku sa to nebude riešiť z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. 

Odporučil obci pozrieť si § 25 ods. 7 zákona č. 5/2019 Z. z.. 

V mene občanov, ktorým boli pridelené priestory na futbalovom ihrisku na zriadenie posilňovne, sa 

pýta, kedy si môžu prevziať kľúče od budovy. Starostka – po uvoľnení obmedzení v súvislosti 

s koronavírusom a uzavretí nájomnej zmluvy, na ktorú ich obec vyzve. 

Ďalej sa pýtal, či sa pri stavbe amfiteátra vedie stavebný denník. Starostka – áno, samozrejme, tak 

ako pri všetkých doteraz realizovaných stavbách. 

 

Poslanec Ing. J. Molnár – sťažoval sa na realizáciu optických káblov, firma nechal po sebe kopu 

dier, prepadnutý chodník na Hlavnej ulici,  taktiež v bytovkách fušersky naťahali káble, bez líšt, tie 

dali len za príplatok, v spoločných priestoroch teda nie sú. Starostka – s firmou intenzívne 

komunikujeme, zástupca realizačnej firmy príde do obce a prejdeme všetky reklamácie. Čo sa týka 

nedodania líšt, to sme reklamovali priamo v Telekome, preveríme, či to malo byť v cene montáže. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš v tejto súvislosti poznamenal, že byty sú obecné, nie súkromné a teda 

bez súhlasu obce tam nemôže nikto nič vŕtať a montovať, ani napr. satelit. Pýta sa, čo rozvody 

optiky neboli súčasťou projektu bytovky. Starostka – nie, počas výstavby obec umožnila firme 

GBS, s.r.o., Veľaty natiahnuť optický kábel, niektorí občania majú od nich internetové pripojenie. 

 

Poslanec Ing. J. Molnár - ďalej sa v mene občana pýta na možnosť svojpomocnej úpravy panelovej 

cesty k čističke, nakoľko nie je prejazdná pre bežné osobné auto. Starostka – jedná sa o účelovú 

komunikáciu na prístup obce k čističke odpadových vôd, môže si ju svojpomocne upraviť. 

  

Poslankyňa A. Kačuráková  - navrhla obnoviť tradíciu potuliek. Poslanec Ľ. Zambori súhlasil, že 

napriek nedostatku času sa ujme vedenia, podrobnosti sa dohodnú neskôr. 

 

Poslankyňa J. Kočišová – informovala o zámere upraviť priestor na starom cintoríne v okolí kríža 

pod starými lipami na oddychovú zónu s lavičkou, jednalo by sa o dobrovoľnícky projekt 

s minimálnym prispením obce. V tejto súvislosti sa pýta na možnosť zarovnania navozených kôp 

skôr ako na jeseň. Starostka – v poriadku, dáme zarovnať.  

Ďalej uviedla, že nakoľko sa neprihlásil nikto, kto by bol ochotný písať obecnú kroniku, ujme sa 

toho kultúrna komisia. Starostka – v poriadku, súhlasíme. 

Nakoniec informovala, že v súvislosti s blížiacim sa kresťanským sviatkom Zoslania Ducha svätého 

(u nás Rusadľa) pripravili reláciu o ľudových zvykoch v našej obci. Bude vysielaná v obecnom 

rozhlase. 

  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 251/V/2020. 
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16. Dotazy a dopyty občanov 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnili občania podľa prezenčnej listiny, ktorí sa zapojili do diskusie 

k situácii s nedostatočným zásobovaním vodou. Od poslancov očakávajú riešenia, ktoré prispejú 

k zvýšeniu kvality bývania a dodržiavaniu hygienických noriem. 

  

17. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Overovatelia: JUDr. Miloš Remeš                       

                       Peter Spišák 

      

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 

 

 

 

 

 

 

 


