ZÁ PI S N I CA
Z 15. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 6. 2020 o 17.00 hod.
v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Anna Kačuráková, poslankyňa
Jolana Kočišová, poslankyňa
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

Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent

Ospravedlnení:
Ľubomír Mizia, 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 uznesení
3. Zmluva s víťazom VO na zateplenie telocvične
4. Vyhlásenie VO na „Intenzifikáciu vodárne ZAR4“
5. Rôzne
6. Informácie starostky obce
7. Interpelácie poslancov
8. Dotazy a dopyty občanov
9. Záver

Doplnený v bode rôzne:
- Otvorenie základnej školy od 22.6.2020
- Fungovanie aktivačných prác, náklady na údržbu cintorína a verejného poriadku v obci
- Prezentácia výzvy na vodozádržné opatrenia
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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.
Oboznámila ich s programom rokovania. Starostka dala hlasovať o predloženom programe,
vyzvala poslancov na prípadné doplnenie programu.
Poslanec Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., žiadal doplniť program o bod:
- Otvorenie základnej školy od 22.6.2020
Poslankyňa Jolana Kočišová žiadala doplniť program o bod:
- Fungovanie aktivačných prác
Pani starostka navrhla doplniť program o bod:
- Prezentácia výzvy na vodozádržné opatrenia
a informovala poslancov, že v prípade schválenia tohto bodu v rámci zasadnutia odprezentujú
projektant a zástupca firmy uvedenú výzvu.
Prítomní poslanci program vrátane navrhovaných doplnení schválili.
Za overovateľov určila poslancov: Ľubomír Zambori
Peter Prezbruch
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková
Jolana Kočišová
Peter Spišák
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 252/VI/2020, 253/VI/2020, 254/VI/2020.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 26.5.2020
vypracovala pani Mária Rožoková, kontrolórka obecného úradu. Poslankyňa J. Kočišová namietla,
že sa nejedná o kontrolu v pravom slova zmysle, nakoľko sa poslanci z predloženého materiálu
nedozvedeli, či sú uznesenia splnené alebo nie. Taktiež namietala, že nie všetky správy sú
zverejnené a taktiež im neboli k niektorým správam zaslané podklady. Starostka – preveríme to.
Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu
bolo prijaté uznesenie č. 255/VI/2020.
3. Zmluva s víťazom VO na zateplenie telocvične
Starostka informovala poslancov o výsledku verejného obstarávania na zateplenie 1 strany
telocvične ZŠ, ktoré vyhrala firma EUFEKTA, s.r.o., Národná trieda 60, Košice. Výsledná cena je
nižšia ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Poslanec JUDr. Miloš Remeš namietal, že ak má
hlasovať o podpise zmluvy, žiada jej vytlačený návrh. Uviedol, že už v minulosti viackrát
upozornil, že v zmysle rokovacieho poriadku a príslušnej legislatívy majú poslanci dostať vopred
všetky podklady, aby si ich mohli preštudovať. Starostka uviedla, že sa jedná o bežnú zmluvu
o dielo, ktorú používame pri všetkých verejných obstarávaniach, relevantné materiály sú poslancom
v predstihu zasielané. Poslanec Ľ. Zambori sa pýtal na stav zvodov a odkvapov na telocvični, aby
nehrozilo zničenie novej fasády. Starostka – stav samozrejme pred začatím realizácie preveríme.
Poslanci nakoniec jednohlasne odsúhlasili popísanie zmluvy s víťazom verejného obstarávania a
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poverili obecný úrad na vykonanie všetkých potrebných úkonov. K tomuto bodu programu bolo
prijaté uznesenie č. 256/VI/2020.
4. Vyhlásenie VO na „Intenzifikáciu vodárne ZAR4“
Starostka informovala poslancov, že projekt intenzifikácie vodárne Sady je hotový, jeho finálna verzia
so zohľadnením pripomienok bola v predstihu zaslaná poslancom, a teda ďalším krokom je vyhlásenie
verejného obstarávania na realizáciu projektu. Poslanec JUDr. Miloš Remeš sa pýtal, či to bude riešenie
aj pre občanov na Orechovej ulici. Starostka – áno, podľa vyjadrenia projektanta bude mať vodáreň
výtlak 60 m a Orechová ulica je nižšie. Taktiež sa pýtal, či sa ráta aj so zásobovaním bytoviek. Starostka
– áno, bytovky na Obchodnej a Hlavnej ulici budú zásobované z tejto vodárne. Projektant zatiaľ
neposlal konečný rozpočet, pre prípad, keď by poslanci ešte chceli niečo v projekte zmeniť. Po ustálení
konečnej verzie ho pošle. Poslanci po diskusii jednohlasne schválili vyhlásenie verejného obstarávania
na projekt intenzifikácie vodárne ZAR4 (Sady).
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 257/VI/2020.
5. Rôzne
A/Otvorenie základnej školy
Tento bod inicioval poslanec Ing. J. Molnár, nakoľko sa znovu zmenila situácia a podľa rozhodnutia
vlády sa od 22.6.2020 otvárajú všetky školy pre všetky deti. Na zasadnutí OZ sa zúčastnila
riaditeľka ZŠ Mgr. Marcela Stančíková, ktorá uviedla, že napriek tomu, že neevidujú záujem
rodičov o nástup detí, plánujú školu otvoriť s tým, aby žiaci doniesli staré knihy, dostali nové
a prevzali si vysvedčenie. Poslanec Ing. J. Molnár uviedol, že deti by mali ísť do školy na celý
týždeň, má avíza od rodičov, že by mali záujem. Riaditeľka – škola sa tomu vôbec nebráni, práve
naopak, učitelia v škole budú a deti sú očakávané. Poslankyňa J. Kočišová vyjadrila názor, že deti
patria do školy a nie je správne, že o tom budú rozhodovať tie skupiny občanov, ktorí o vzdelanie
svojich detí nemajú záujem. Je podľa nej dôležité správne im vysvetliť situáciu a veľa presviedčať.
Riaditeľka – rodičia boli oslovovaní aj v spolupráci s komunitnými a terénnymi pracovníčkami,
nástup do školy je však dobrovoľný. Po diskusii poslanci jednomyseľne odhlasovali otvorenie
základnej školy od 22.6.2020 na 4 hodiny denne s tým, že školská jedáleň a družina zostávajú
zatvorené.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 258/VI/2020.
B/ Fungovanie aktivačných prác, náklady na údržbu cintorína a verejného poriadku v obci
Starostka na žiadosť poslankyne J. Kočišovej poskytla informáciu o fungovaní tzv. aktivačných
prác v našej obci. V krátkosti vysvetlila rozdiely medzi aktivačnou činnosťou a menšími obecnými
službami a prácami na 32 hodín mesačne, koľko hodín a na základe čoho majú nezamestnaní
odpracovať a aký príspevok za to obec aj oni dostávajú z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Takisto vyčíslila poslancom približné náklady na údržbu cintorína a verejných priestranstiev v obci
za rok 2019 zo zdrojov obce a zo zdrojov ÚPSVaR. Poslankyňa J. Kočišová - dôvodom na
zaradenie tohto bodu do programu bola nedostatočný pracovný výkon a kvalita práce zaradených
pracovníkov. S uvedeným súhlasili aj ostatní poslanci, od viacerých občanov majú podnety na slabú
pracovnú morálku. Starostka uviedla, že pracovná morálka u aktivovaných osôb kolíše, celkovo
však možno konštatovať, že sú nápomocní pri udržiavaní verejných priestranstiev, čo sme pocítili aj
počas koronavírusu, keď práce boli pozastavené. Poslanec Ľ. Zambori upozornil na chýbajúce
reflexné vesty, poslanec JUDr. M. Remeš zase na potrebu školenia pre koscov. Starostka uviedla, že
pri nástupe na výkon prác sú všetci preškolení našim externým bezpečnostným technikom.
Poslankyňa J. Kočišová navrhla prijať počas práceneschopnosti koordinátora nového zamestnanca
na ½ úväzku, ktorý by dozoroval výkon aktivačných prác. Starostka – uvažujeme o tom.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 259/VI/2020.
C/Prezentácia výzvy na vodozádržné opatrenia
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil Ing. Grobauer a doc. Ing. Vitko z Inštitútu
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celoživotného vzdelávania, ktorý má skúsenosti s vypracovávaním projektov pre verejnú správu.
Predstavili poslancov novovyhlásenú výzvu na vodozádržné opatrenia, kde možno na 1
vodozádržné miesto získať až 200 000,00 Eur z eurofondov pri povinnom 5% spolufinancovaní.
Jedná sa o zachytávanie dažďovej vody napr. zo striech verejných budov a jej ďalšie využitie na
mieste záchytu, napr. na splachovanie toaliet, úpravu na pitnú vodu, na rôzne fontánky a vodné
dielka, ktoré prispejú k zmierneniu nepriaznivých následkov otepľovania. V našej obci by napr.
pripadalo do úvahy vybudovať zberné miesto na škole resp. na kultúrnom dome. V prípade
kultúrneho domu by oprávneným výdavkom mohla byť úprava povrchu strechy, tepelná izolácia
však nie. Oprávneným výdavkom je aj externý manažment a riadenie projektu počas celej doby.
Projektová dokumentácia by sa zatiaľ nemusela robiť, k vytvoreniu rozpočtu a predloženiu žiadosti
postačí projektový zámer. Za vypracovanie žiadosti obec zaplatí v prípade jej schválenia. Ak
nebude schválená, neplatíme nič, pri projektovom zámere len režijné náklady spojené
s vypracovaním. Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie a v následnej diskusii sa zhodli na
potrebe preveriť presnú výmeru a materiálové zloženie strechy na kultúrnom dome.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 260/VI/2020.
16. Informácie starostky obce
Starostka informovala poslancov o postupe prác na amfiteátri, stavba musí byť odovzdaná do konca
mesiaca.
Ďalej informovala, že práce na rekonštrukcii ČOV sa tento týždeň skončili, vymenili sa plechy
a žľaby, v budúcnosti je potrebné pokračovať vo výmene ďalších častí čistiarne.
V súvislosti s novými rozvodmi vody na Obchodnej ulici informovala poslancov, že nie je možné
priamo zadať zákazku, ale musí sa vyhlásiť verejné obstarávanie, k čomu je potrebné dať spracovať
podrobný položkovitý rozpočet. Poslanec JUDr. Miloš Remeš sa pýtal, kto bude platiť pretlak
popod cestu. Starostka – obec, na minulom zasadnutí sa presne dohodlo, kto bude čo platiť.
Ďalej informovala poslancov, že je potrebné definitívne rozhodnúť o termíne folklórnych slávností,
nakoľko je potrebné zostaviť program a zabezpečiť účinkujúcich. V diskusii odzneli viaceré názory,
poslanec Ing. J. Molnár navrhol zvážiť zrušenie slávností podobne ako viaceré obce a mestá, aby sa
tak šetrili finančné prostriedky. Iní poslanci poukazovali na nový amfiteáter, ktorý by bolo škoda
neprezentovať občanom a tiež potrebu stretávania sa občanov. Nakoniec po diskusii schválili
pôvodný termín 19. september s tým, že slávnosti sa uskutočnia s obmedzeným počtom
účinkujúcich.
Na záver starostka poďakovala skupine poslancov a občanov pod vedením J. Kočišovej za úpravu
priestranstva na starom cintoríne a taktiež vyjadrila J. Kočišovej a kolektívu pochvalu za nahrávku
zvykov z našej obce na Rusadľa, ktorá odznela v obecnom rozhlase.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 261/VI/2020.
17. Interpelácie poslancov
Poslankyňa J. Kočišová - nakoľko sa dobrovoľne spolu s poslancami a občanmi A. Kačurákovou,
P. Spišákom a M. Špernogovou podujala na úpravu prostredia na starom cintoríne, má viacero
postrehov a návrhov. Žiada, aby sa cintorínske práce oddelili od bežných prác v obci, cintorín si
vyžaduje zodpovedného človeka. Upozornila na neestetické svojvoľné kopanie hrobov a stavanie
pomníkov na novom cintoríne. Pomohlo by, keby sa cintorín zamykal, kľúče od brány by sa dávali
na obecnom úrade na podpis a viedla by sa evidencia vstupov na cintorín. S týmto sa stotožnili aj
ostatní poslanci. Takisto na starom cintoríne by stačili jednoduché opatrenia – nedovoliť nikomu nič
vysypávať, urobiť novú bránu a bráničku s tým, že brána by sa zamykala ako na novom cintoríne.
Bolo by vhodné aj regulovať kopanie hrobov na starom cintoríne, vyčistiť priestranstvá od
náletových drevín a v budúcnosti zvážiť vybudovanie chodníka.
Poslanec P. Spišák – vezme si na starosť vybudovanie bránky na starom cintoríne, taktiež upozornil
na starý liatinový kríž, ktorý čiastočne ošetril. Starostka – poskytneme potrebnú súčinnosť.
Poslankyňa J. Kočišová sa ďalej pýtala, či sa predpokladá schodok rozpočtu. Starostka – áno,
4

obciam sú krátené financie od štátu z dôvodu koronakrízy, projekt intenzifikácie vodárne Sady bude
stáť viac, ako sa pôvodne predpokladalo, takisto bude potrebné uhradiť faktúry za výstavbu
amfiteátra. Obec na bežnom účte nemá dostatok finančných prostriedkov, do konca júna musí byť
ďalšie zasadnutie OZ, aby sa rozhodlo o použití rezervného fondu. Poslankyňa J. Kočišová navrhla
vytvoriť pracovnú skupinu, ktorej úlohou by bolo hľadať v rozpočte rezervy. Taktiež je potrebné sa
bližšie pozrieť na vymáhanie pohľadávok, chce vedieť podrobne, kto a koľko dlhuje obci.
Poslanec P. Prezbruch – upozornil na rýchlo jazdiace autá a iné dopravné prostriedky na ceste
k hydinárskej farme, pýta sa, či obec má nejaké prostriedky na obmedzenie rýchlosti. Starostka –
nie je to miestna komunikácia, ale účelová cesta pre farmu, môžeme osloviť vlastníka, či by bol
ochotný zrealizovať riešenie, napr. dopravnou značkou obmedzujúcou rýchlosť alebo retardéry.
Poslanec JUDr. Miloš Remeš pripomenul, že mailom žiadal správu o počte napojených a platiacich
domácností na obecný vodovod a kanalizáciu. Starostka – správa bude predložená, pracuje sa na
nej. Ďalej žiadal informácie o všetkých úveroch obce. Starostka – je to v záverečnom účte obce,
ktorý sa schvaľoval na minulom zasadnutí a všetci poslanci ho dostali mailom a je tiež zverejnený
na webovom sídle obce.
Opakovane sa vrátil k potrebe upraviť povrch na asfaltovom ihrisku. Starostka – oslovili sme firmy
na zaslanie ponúk, aby sme mali predstavu, v akých cenových reláciách sa budeme pohybovať,
zatiaľ nemáme odpovede.
Taktiež žiadal vidieť všetky podklady k projektu Podpora vysporiadania pozemkov v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Starostka – kedykoľvek sú k dispozícii na
obecnom úrade počas úradných hodín.
Poslanec Ing. J. Molnár – pýtal sa na otvorenie materskej školy, nakoľko má informáciu, že bude
len do polovice júla, nakoľko nebude mať kto variť. Od rodičov eviduje záujem na prevádzku do
konca júla, pýta sa na možnosť využiť kuchárky zo základnej školy. Starostka – práve dnes sa to
riešilo s riaditeľkou MŠ, škôlka je zatiaľ otvorená do 10. júla, majú nahlásených 20 detí, z toho cca
1/3 len dopoludnia, variť bude zatiaľ pomocná kuchárka. Od pondelka bude riaditeľka zisťovať
záujem rodičov o prevádzku do konca júla, v prípade záujmu zvážime presun kuchárok zo ZŠ.
Poslanec Ing. J. Molnár – informoval, že vyšla výzva na získanie príspevku na uskutočnenie letnej
školy, pošle to aj p. riaditeľke zo ZŠ.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 262/VI/2020.
16. Dotazy a dopyty občanov
Neboli žiadne, nakoľko na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa nezúčastnili žiadni občania.
17. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: Ľubomír Zambori
Peter Prezbruch
Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka

5

