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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         z 16. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 6. 2020 o 17.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

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

Ľubomír Mizia, poslanec                                        Ivana Andrejková, samost. odbor. referent        

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec 

Peter Prezbruch, poslanec                                                                            

Peter Spišák, poslanec 

MDDr. Štefan Šosták, poslanec                                                                                                      

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce 

 

Ospravedlnení:   
Anna Kačuráková, poslankyňa, JUDr. Miloš Remeš, poslanec, Ľubomír Zambori, zástupca 

starostky  

 

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. VO na čerpaciu stanicu na Zimnej ulici – vyhodnotenie a zmluva 

 4. Návrh na úpravu rozpočtu 

 5. Rôzne – kanalizácia na Cintorínskej ulici -  parc. č. 946/1 – majetko-právne vysporiadanie 

                - spolupráca s n.o. Projekt DOM.ov 

                - pozemok parc. č. 780/1 – záujem o kúpu - posúdenie 

 6. Informácie starostky obce /vodovod/ 

 7. Interpelácie poslancov  

 8. Dotazy a dopyty občanov 

 9. Záver 

 

 

Doplnený v bode rôzne:  

- Zníženie odmien poslancov OZ a komisií OZ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

v rozpočte obce, vzhľadom na epidémiu covid 19. 
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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 6 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. 

 

Starostka informovala, že neprítomný poslanec JUDr. Miloš Remeš emailom zaslal požiadavku na 

doplnenie program o bod: 

- Zníženie odmien poslancov OZ a komisií OZ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

v rozpočte obce, vzhľadom na epidémiu covid 19. 

a dala poslancom na zváženie, či zaradia tento bod do programu aj napriek neprítomnosti 

predkladateľa. Poslankyňa Jolana Kočišová uviedla, že aj ona otvorí túto problematiku okrem iných 

vecí v rámci bodu č. 4. Návrh na úpravu rozpočtu.  

 

Prítomní poslanci  program vrátane navrhnutého doplnenia schválili.   

 

Za overovateľov určila poslancov:  Jolana Kočišová 

                                                         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. 263/VI/2020, 264/VI/2020, 265/VI/2020.  

 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 12.6.2020 

vypracovala pani Mária Rožoková, kontrolórka obecného úradu. Poslanci kontrolu uznesení zobrali 

na vedomie a tvorí prílohu zápisnice.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 266/VI/2020. 

 

3. Zmluva s víťazom VO na zateplenie telocvične 

Starostka informovala poslancov o výsledku verejného obstarávania na výstavbu kanalizačnej 

čerpacej stanice na Zimnej ulici, ktoré vyhrala firma NOVICOM, s.r.o., Slivník 61, 07612 Slivník. 

Výsledná cena je nižšia ako bola predpokladaná hodnota zákazky a je 31718,62 Eur. Starostka 

predložila poslancom návrh zmluvy a poskytla čas, aby sa s ním oboznámili. Poslanci po 

doplňujúcich otázkach nakoniec jednohlasne odsúhlasili popísanie zmluvy s víťazom verejného 

obstarávania a poverili obecný úrad na vykonanie všetkých potrebných úkonov. K tomuto bodu 

programu bolo prijaté uznesenie č. 267/VI/2020. 

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu 

Ekonómka obce p. Andrejková predložila návrh na rozpočtové opatrenie č. 3, ktoré je potrebné 

prijať z dôvodu úprav na strane príjmov a výdavkov, napr. príjmy z TKO sa upravili smerom nahor, 

zvýšili sa normatívy pre ZŠ, znížil sa príspevok na záujmové vzdelávanie pre ZŠ, starostka si 

znížila plat na zákonné minimum a iné úpravy tak, aby sa dosiahol vyrovnaný rozpočet. Poslanec 

Ing. J. Molnár sa pýtal, či tento rozpočet je výsledkom avízovaného stretnutia poslancov. Starostka 
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– nie je, stretnutie sa kvôli neočakávanej udalosti v obci /požiar rodinného domu/ predčasne 

skončilo. Poslankyňa J. Kočišová – vyjadrila sklamanie nad nezáujmom poslancov o túto 

problematiku, stretnutia sa zúčastnili len dvaja poslanci z deviatich. Uvažuje, že za rozpočtové 

opatrenie nebude hlasovať, nepovažuje ho za zlé, ale chce, aby poslanci začali viac premýšľať, 

odkiaľ chodia financie do obecnej kasy. Poslanci nakoniec po diskusii odhlasovali predložený návrh 

na úpravu rozpočtu. Poslankyňa J. Kočišová - po analýze rozpočtu navrhla viacero opatrení, ktoré 

by mali priniesť úsporu na strane výdavkov a zároveň zvýšiť príjmy. Svoj príspevok žiada uviesť do 

zápisnice v plnom znení tak, ako ho predniesla na zasadnutí zastupiteľstva. 

Príspevok k bodu č. 4. – Návrh na úpravu rozpočtu – OZ 30.6.2020 

     V dôsledku výrazného zníženia finančných prostriedkov do rozpočtu obce tak v časti príjmu z 

podielových daní od štátu, tak aj príjmov obce napr. z prenájmu obecného majetku, ale aj výrazných 

nedoplatkoch od vlastných občanov za  daň z nehnuteľností, daň z pozemkov a poplatkov za psov, 

nedoplatkoch za TKO, vodné a stočné, som na predchádzajúcom zasadnutí OZ navrhla, aby 

starostka obce zvolala pracovné stretnutie poslancov k tejto situácií.  

     Stretnutie bolo zvolané na deň  25.6.2020 . Bohužiaľ, na stretnutie prišiel iba pán poslanec P. 

Spišák, ja a samozrejme pani starostka. Z tohto stretnutia nevyšiel žiadny kolektívny návrh opatrení, 

pretože ja sama som očakávala väčší záujem poslancov. Ďalší dôvod bol ten, že starostka musela 

stretnutie prerušiť z dôvodu vážnej situácie v obci. /požiar/ Predpokladala som, že po prehodnotení 

situácie v rozpočte navrhneme doplnok, resp. ďalšie opatrenia k predloženému rozpočt. opatreniu č. 

3/2020. 

     Dnes, keď máme rozhodnúť o prijatí tohto RO, pravdepodobne nebudem hlasovať za jeho 

prijatie. Nie preto, že som proti navrhovaným opatreniam, ale preto, že sú podľa mňa nedostatočné.  

     Chcem oboznámiť OZ s mojimi návrhmi, ktoré by súčasný schodok v rozpočte mohli vykryť teraz 

v roku 2020, ale aj v budúcich rokoch. Nie sú to najpopulárnejšie opatrenia, ale každý mi hádam dá 

za pravdu, že ak z  kasy idú peniaze von, tak do nej musia aj z nejakých zdrojov prísť. 

1.  Nie sme jediná obec, ktorá by mala prehodnotiť svoje  investičné zámery  tak, aby neohrozili 

chod základných potrieb obce. Navrhujem preto pozastaviť projekt  „ Záchranný systém ....., kde 

spoluúčasť obce je 9000.- eur. 

2. V oblasti vymáhania nedoplatkov zlepšiť súčasný spôsob vymáhania dlžných súm, ktoré sa /ak 

vynechám najväčšieho dlžníka Inico/  pohybujú okolo sumy 40 000.- eur, t.j. stav k 31.5.2019, 

aktuálny stav ešte nebol spracovaný, predpokladám podobnú sumu.   

3. Zvýšenie daní a poplatkov. Pri tomto nepopulárnom opatrení sa chcem p. starostky opýtať, kedy v 

minulosti boli tieto položky upravované.  

4. Navrhujem skrátiť dotácie na rok 2020 na minimum. / Fenix, Jedn. dôchodcov/ 

5. Nakladanie z odpadmi.  Viac a častejšie viesť občanov k zvýšeniu triedenia odpadu, z čoho sa 

potom vypočítava cena za uskladňovanie TKO.  Venovať zvýšenú pozornosť veľkoobjemovým 

kontajnerom v obci.   

6. Odpustenie nájmu za prenajaté priestory zatvorené pre „koronu“.  Navrhujem spoluúčasť 

nájomníkov podľa nariadenia vlády. 

7. Zníženie platu starostky. Ja osobne nie som za to, aby sa plat starostky znižoval o sumu 40% nad 

rámec základného platu. V konečnom dôsledku je to jej rozhodnutie, ale v tom prípade navrhujem 

prijať ďalšie opatrenia a to: 



4 

 

a/ odmeny poslancov,  navrhujem vzdať sa poslaneckých odmien, kt.sú vyplácané podľa doteraz 

platných Zásad .....na rok 2020 a upraviť tieto Zásady...v hlavnej zmene  - nie paušálna odmena za 

účasť na zasadnutí, ale zníženie tejto paušálnej sumy na polovicu + odmena za prípravu a aktívnu 

účasť na obecných podujatiach, prípravu materiálov a pod. 

b/ odmena zástupcu starostu, ktorá je v plnej kompetencii starostky obce. Navrhujem prehodnotiť 

výšku tejto odmeny, resp. na rok 2020 zrušiť.  Opäť sa chcem opýtať p. starostky, či zástupca 

starostky vykonáva činnosti, ktoré sú nad rámec práce ako poslanca. 

c/ pracovný úväzok kontrolórky obce / 30 %/ navrhujem znížiť.  Doporučujem prečítať si materiál 

Min. vnútra  SR „ Analýza fungovania vnútornej kontroly v miestnej samospráve.“  Uvediem iba 

minimu čísel: z oslovených 2000 obcí má 51,4 %  obcí kontrolór menej ako 10 % úväzok,  v obciach 

do 3000 obyvateľov je priemer úväzku 14%.  Ak som prečítala dostupné správy z vykonaných 

kontrol, tak ani v jednej neboli zistené žiadne nedostatky, t.z.  že sme z pohľadu dodržiavania 

zákonnosti a hospodárenia s majetkom veľmi dobre. 

d/ prehodnotenie prenájmu priestorov, myslím konkrétne na priestory, ktoré má t.č. v prenájme  

Str.škola poľn. Košice. Nájomné za tento priestor je takmer symbolické, škola ho toho času 

pravdepodobne ani nevyužíva.  

     Chápem, že niektoré navrhované opatrenia sa nemôžu meniť počas roka. Dúfam však, že 

spoločným prehodnotením finančnej situácie dôjdeme k záveru a nájdeme spoločné rozumné 

riešenie. 

 

Starostka a poslanci spoločne diskutovali o jednotlivých návrhoch. 

1.Výstražný a varovný systém 

Starostka uviedla, že v tejto fáze projektu nemá zmysel od neho odstupovať, prebieha posudzovanie 

projektov a zatiaľ nevieme, či nám príspevok schvália. V prípade neschválenia sa projekt aj tak 

ukončí a v prípade schválenia budú poslanci rozhodovať o podpise zmluvy, o vyhlásení verejného 

obstarávania, bude viacero možností na prehodnotenie pokračovania projektu. Poslanci väčšinovo 

odhlasovali, že projekt sa zatiaľ rušiť nebude. 

 

2.Vymáhanie nedoplatkov 

Starostka uviedla, že nedoplatky sa v obci vymáhajú štandardne, zasielajú sa v pravidelných 

intervaloch upomienky, k exekúcii obec zatiaľ nepristúpila, nakoľko má obavy, že u drobných 

dlžníkov by náklady na exekúciu presiahli výnos. Poslanec Ing. J. Molnár  - malo by to u neplatičov 

odstrašujúci efekt, situácia sa bude z dôvodu koronakrízy len zhoršovať, je potrebné pristúpiť aj 

k tvrdším opatreniam. Poslanec P. Spišák – taktiež súhlasí so sprísnením prístupu k neplatičom. 

Poslankyňa J .Kočišová  - pýta sa na možnosť odpisu nevymožiteľných pohľadávok najmä 

u najväčšieho dlžníka firmy INICO. Starostka – budú sa dať odpísať až po ukončení konkurzu.  

 

3. Zvýšenie daní a poplatkov 

Starostka - daň z nehnuteľnosti a za psa je na rovnakej úrovni od roku 2015, kedy bola zvýšená daň 

za ornú pôdu, ostatné dane sa nemenili od roku 2006, poplatok za vodu sa výraznejšie zvýšil od 

roku 2017, poplatky za komunálny odpad a kanál sa zvyšovali minulý rok. Úprava poplatkov sa 

môže zvážiť pred koncom roka, keď sa bude schvaľovať sadzobník poplatkov na rok 2021. 

 

4. Dotácie z rozpočtu obce 

Starostka – dotácia pre detskú organizáciu Fénix už bola vyplatená a použitá, dotácie pre základnú 

školu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže sme krátili za mesiace, keď bolo vyučovanie 

pozastavené. Z dotácie pre Jednotu dôchodcov sa zatiaľ kvôli koronakríze čerpalo minimálne, 

nevyčerpaná časť zostane v rozpočte obce. 
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5. Nakladanie s odpadmi 

Toto je pre obec veľká položka, nakoľko sa zvýšili ceny za uloženie odpadu na skládku. 

Separovanie v našej obci funguje už dlhodobo, stále sa zvyšuje podiel občanov, ktorí sa zapájajú. 

Zvýšenie separovania by samozrejme pomohlo, znížil by sa podiel zmiešaného TKO určeného na 

skládkovanie. Miera separácie má vplyv na výšku poplatku za uloženie odpadu, čo by bolo pre obec 

prínosom. Za vyseparovaný odpad na základe žiadosti obce dostávame príspevok, ktorý však nie je 

výrazný. Veľkoobjemové kontajnery – určené primárne pre obyvateľov z Požiarnickej a Lesnej 

ulice, ktorí nemajú kuka nádoby, odpad tam však nosia všetci, niekedy aj cudzí občania. Tento 

problém je aj s kontajnerom na cintoríne. Tu poslanci navrhli zvážiť umiestnenie 1100 l kontajnerov 

na cintorínsky odpad, aby tam občania nehádzali veľkoobjemový odpad. Kontajner na Teplici by 

bolo vhodné vo zvýšenej miere sledovať prostredníctvom kamerového systému. Poslanec MDDr.  

Š.Šosták upozornil, že tieto opatrenia môžu na druhej strane viesť k zvýšeniu množstva čiernych 

skládok, ktoré bude obec odstraňovať na vlastné náklady. 

 

6. Odpustenie nájmu za prenajaté priestory zatvorené pre „koronu“. 

Starostka - táto problematika sa už preberala na minulých zasadnutiach OZ, budeme postupovať 

v zmysle legislatívy. Ak sa obec s nájomcom dohodne na odpustení 50% nájomného, tak 50 % 

poskytne štát. 

 

7. Zníženie platu a odmien 

a) Starostka – zníženie alebo vzdanie sa odmien je na rozhodnutí poslancov, zásady odmeňovania 

takúto možnosť pripúšťajú. Musí to urobiť každý poslanec sám za seba. Prítomní poslanci 

prehlásili, že sa do konca roka úplne vzdajú odmien za zasadnutia. To isté sa navrhne aj členom 

komisií. Čo sa týka prehodnotenia štruktúry poslaneckej odmeny a jej rozdelenia na dve časti, je 

potrebné upraviť smernicu a predložiť ju zastupiteľstvu na schválenie. 

b) Starostka - zástupca starostky má zo zákona nárok na odmenu za činnosť. O vykonanej činnosti 

si vedie výkaz, predložila ho poslancom k nahliadnutiu. Z diskusie poslancov vyplynulo, že 

nakoľko zástupca nie je na zasadnutí OZ prítomný, navrhnú mu po oboznámení sa so závermi 

dnešného zasadnutia, aby sám dobrovoľne zvážil vzdanie sa alebo zníženie odmeny. 

c) Starostka – s návrhom na zníženie úväzku kontrolórky na 10 % sa nestotožňuje, je to málo, 

v obci je mnoho vecí na kontrolu, sme zriaďovateľom základnej a materskej školy. Poslanec Ing. J. 

Molnár uviedol, že podobne ako sa poslanci dobrovoľne vzdali odmien, nech aj p. kontrolórka sama 

zváži a navrhne prípadné  zníženie úväzku, aby sa tak pomohlo obci ušetriť finančné prostriedky. 

d) Starostka – Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb má uvedené priestory prenajaté 

do r. 2021, vieme, o tom, že priestory využívajú v obmedzenom režime, nakoľko prax žiakov 

prebieha vo Viničkách. Cena za prenájom sa môže prehodnotiť na konci roka, keď sa bude 

schvaľovať sadzobník poplatkov na r. 2021. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 268/VI/2020. 

 

5. Rôzne 

A/Kanalizácia na Cintorínskej ulici -  parc. č. 946/1 – majetko-právne vysporiadanie 

Na zasadnutí OZ sa zúčastnila p. PhDr. Jaremková ako zástupca vlastníkov parcely 946/1 a p. Ing. 

Szabóová z firmy, ktorá zabezpečuje inžiniersku činnosť pre výstavbu kanalizácie. Uvedený 

pozemok obec plánovala odkúpiť vo výmere potrebnej na kanalizáciu. Návrh vlastníkov na 

odkúpenie celej parcely poslanci v minulosti neschválili z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov. Ing. Szabóová uviedla, že vlastníci pozemku súhlasili s uzatvorením zmluvy 

o budúcej zmluve o vecnom bremene. PhDr. Jaremková za vlastníkov uviedla, že po dohode 

požadujú za zriadenie vecného bremena jednorázovú odplatu 1 000,00 Eur. Suma bude vyplatená 

po kolaudácii kanalizácie, keď sa podpíše zmluva o vecnom bremene a bremeno zapíše do katastra 

nehnuteľností. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a zároveň zrušili uznesenie č. 146/VIII/2020 

v časti pojednávajúcej o odkúpení pozemku. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 
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269/VI/2020.  

 

B/ Spolupráca s n.o. Projekt Domov 

Starostka informovala o činnosti neziskovej organizácie Projekt DOM.ov, ktorá pomáha 

marginalizovaným komunitám, ktoré  nemajú prístup ku komerčným úverom, svojpomocne si 

postaviť domy, ktoré budú legálnymi stavbami v súlade so všetkými predpismi. Poslanci 

absolvovali so zástupcami organizácie neformálne stretnutie, kde sa dozvedeli podrobné informácie 

o projekte. Starostka sa spolu s poslankyňami J. Kočišovou a  A. Kačurákovou zúčastnili záverečnej 

konferencie spojenej so slávnostným odovzdávaním súpisných čísel v obci Rankovce, kde tento 

projekt úspešne prebieha už v tretej etape. Podmienkou je sporenie a disciplína klientov a následné 

získanie mikroúveru zo Slovenskej sporiteľne, pričom pri nákupe materiálu a samotnej výstavbe 

budú nápomocní zástupcovia organizácie. Úlohou obce je zabezpečiť vhodné pozemky na predaj, 

resp. prenájom a inžinierske siete. Naša obec vlastní pozemky na Lesnej ulici, ktoré sú plánované 

na individuálnu bytovú výstavbu pre rómskych občanov. Voda tam je, problém bude s kanalizáciou, 

existujúce projekty by bolo potrebné aktualizovať. Poslanci v diskusii vyjadrili jednotný názor, že 

tento projekt by bol prínosom pre občanov z marginalizovaných komunít, ale v súčasnosti obec 

nemá finančné prostriedky na aktualizáciu projektov, ani na iné výdavky, ktoré by sa mohli objaviť. 

Je potrebné preveriť možnosti na získanie financií na inžinierske siete z dotácií od štátu alebo 

z eurofondov a následne osloviť neziskovú organizáciu na spoluprácu. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 270/VI/2020. 

 

C/Pozemok parc. č. 780/1 – záujem o kúpu - posúdenie 

Starostka informovala poslancov o ústne deklarovanom záujme p. Ondreja Zamboriho o kúpu 

obecného pozemku parc. č. 780/1, ktorý v súčasnosti užíva p. M. Magdošková ako súčasť svojej 

záhrady, nakoľko v minulosti nevyužila možnosť odkúpiť si tento pozemok do svojho vlastníctva. 

Pozemok p. Zamboriho susedí s dotknutým pozemkom z opačnej strany. Obec pozemok nijako 

nevyužíva a nemá k nemu priamy prístup, keďže susedné pozemky boli v minulosti odpredané 

občanom. Starostka uviedla, že bude pravdepodobne potrebné dať vypracovať aktuálny znalecký 

posudok a zároveň preveriť, akým spôsobom je možné pozemok odpredať. Poslanci s predajom 

pozemku  súhlasili a poverili obecný úrad preveriť možnosti odpredaja, aby to bolo v súlade 

s platnou legislatívou.  K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 271/VI/2020. 

 

D/Zníženie odmien poslancov OZ a komisií OZ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

v rozpočte obce, vzhľadom na epidémiu covid 19. 

Tento bod programu sa vyčerpal v rámci bodu 4, kde poslanci  prehlásili, že sa dobrovoľne do 

konca roka úplne vzdajú odmien za zasadnutia. To isté sa navrhne aj členom komisií. K tomuto 

bodu programu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

 

16. Informácie starostky obce 

Starostka informovala poslancov, že obec obdržala rozpočet na opravu vodovodu na Obchodnej 

a Soroške, takisto konečnú verziu projektov na Intenzifikáciu vodného zdroja Sady. Nakoľko 

projektant pôvodnú štúdiu viackrát podľa pripomienok poslancov prerábal, tak aj cena je vyššia, 

ako bola pôvodne dohodnutá. Poslankyňa J. Kočišová uviedla, že si uvedomuje nevyhnutnosť 

realizácie týchto projektov, ale pýta sa, či tí poslanci, ktorí v dobrom úmysle projekt 

pripomienkovali a viackrát dopĺňali, mysleli aj na to, že cena sa niekoľkonásobne zvýši. 

Ďalej informovala poslancov, že materská škola bude pravdepodobne otvorená do konca júla, 

prevádzka sa skráti, len keby sa deti medzitým poodhlasovali. 

Nakoniec sa vrátila k rozbehnutým investíciám v obci a informovala, že práce na zateplení 

telocvične sa začnú v blízkej dobe a kolaudácia amfiteátra bude v prvej polovici júla, poslanci 

dostanú pozvánku. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 272/VI/2020. 
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17. Interpelácie poslancov 

Poslanec Ing. J. Molnár sa pýtal v súvislosti s minule prezentovanými vodozádržnými opatreniami, 

či sa bol projektant pozrieť na zloženie strechy na kultúrnom dome. Starostka – stretnutie je 

naplánované na zajtra. 

Ďalej informoval o odtrhnutej izolácii z kábla obecného rozhlasu na Obchodnej ulici. Starostka – je 

to nahlásené obecnému elektrikárovi, pôjde to opraviť, bol situáciu preveriť, nie je to životu 

nebezpečné. 

Ďalej spomenul upchatý odvod dažďovej vody pri obecných bytovkách, robí sa tam jazierko, ktoré 

veľmi pozvoľna odteká do potoka. Starostka – zajtra preveríme a pošleme tam aktivačných 

pracovníkov. 

 

Poslanec P. Spišák v tejto súvislosti spomenul, že aj na križovatke Okružná – Soroška je upchatý 

odtokový kanál. Starostka – takisto pošleme aktivačných pracovníkov. 

 

Poslankyňa J. Kočišová – pýta sa, ako sa budú riešiť folklórne slávnosti, či na úrovni obce alebo 

kultúrnej komisie. Starostka – zatiaľ na úrovni komisie, potom všetci. 

Ďalej navrhla, aby obec oslovila p. P. Molnára na zastupovanie počas PN p. Šostáka, komunikovala 

s ním v tejto veci a predbežne prejavil záujem. Starostka – oslovíme ho.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 273/VI/2020. 

 

 

16. Dotazy a dopyty občanov 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnil občania PhDr. T. Jaremková v súvislosti s bodom 

5A a p. Peter Kaňuch, jeden z nájomcov obecných priestorov na futbalovom ihrisku, v ktorých je 

zriadená posilňovňa. Informoval poslancov, že posilňovňa je už v prevádzke a žiadal, aby 

zastupiteľstvo prehodnotilo uznesenie o platení 15,00 Eur mesačne na energie, nakoľko zo 

vstupného 0,50 Eur za hodinu je problém to navyberať. Ako protihodnotu za užívanie budovy 

navrhli, že budú kosiť a udržiavať poriadok v celom areáli futbalového ihriska. Poslanci s návrhom 

súhlasili predbežne do konca roka, neskôr po prvom vyúčtovaní za energie zvážia, či je to pre obec 

výhodné. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 274/VI/2020. 

  

17. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Overovatelia: Jolana Kočišová 

                       Peter Spišák 

      

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 

 


