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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         zo 20. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2020 o 17.00 hod.  

                    online prostredníctvom videokonferencie a hlasovania per rollam 

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce                    Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent  

Ľubomír Mizia, poslanec                                                

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec 

Anna Kačuráková, poslankyňa 

Peter Prezbruch, poslanec                                                                            

Peter Spišák, poslanec 

MDDr. Štefan Šosták, poslanec 

JUDr. Miloš Remeš, poslanec                                                                                                     

 

Ospravedlnení:   
Ľubomír Zambori, zástupca starostky, Jolana Kočišová, poslankyňa   

 

Ďalší prítomní: 

Mária Rožoková, kontrolórka obce 

 

Navrhovaný program zasadnutia OZ: 

 

1.  Otvorenie 

      a/ Schválenie programu rokovania 

      b/ Voľba návrhovej komisie 

      c/  určenie overovateľov zápisnice 

      d/  určenie zapisovateľa   

2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – dodatok č. 1 

3. VZN č. 3/2020 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl 

    A školských zariadení zriadených obcou Zemplínska Teplica 

4. Príspevok na financovanie centier voľného času a záujmového vzdelávania 

5. VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

       na území obce Zemplínska Teplica  

6. Rôzne – R. Remeš-žiadosť o predĺženie nájmu bytu 

7. Záver 
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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 prostredníctvom videokonferencie 

cez aplikáciu Cisco Webex prítomných 5 poslancov a zasadanie obecného zastupiteľstva je 

uznášania schopné. Vzhľadom na to, že niektorí poslanci sa z technických príčin nemohli pripojiť 

k rokovaniu sa poslanci dohodli, že za prijatie uznesení sa bude hlasovať aj per rollam a tieto hlasy 

sa pripočítajú k hlasovaniu z on-line rokovania. Všetci poslanci dostali prerokúvané materiály a 

návrh na uznesenie vopred s tým, že od 15.12.2020 do 16.12.2020 do 12.00 hod. majú možnosť za 

jednotlivé uznesenia zahlasovať per rollam, t. j. korešpondenčným hlasovaním prostredníctvom 

elektronickej pošty. Na základe hlasovania per rollam sa určí prítomnosť resp. neprítomnosť.              

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

Prítomní poslanci iné doplnenie nenavrhli  a predložený program schválili.   

 

Za overovateľov určila poslancov:  Peter Spišák 

                                                         MDDr. Štefan Šosták 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. 

                                                                        Peter Prezbruch                                                                                     

                                                                        JUDr. Miloš Remeš  

 

  K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 321/XII/2020, 322/XII/2020, 323/XII/2020.  

 

2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva – dodatok č. 1 

Z dôvodu mimoriadnej situácie bol zákonom č. 73/2020 Z.z. novelizovaný zákon o obecnom 

zriadení, ktorý upravuje organizáciu a samotnú realizáciu rokovania OZ prostredníctvom 

videokonferencie alebo iných prostriedkov komunikačnej technológie tak, aby rokovanie OZ 

prebehlo v súlade s legislatívou. Tieto zmeny musia byť premietnuté v rokovacom poriadku 

obecného zastupiteľstva. Návrh dodatku k rokovaciemu poriadku bol  doručený emailom 

poslancom vopred. Poslanci dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku schválili. K tomuto bodu 

programu bolo prijaté uznesenie č. 324/XII/2020. 

 

3. VZN č. 3/2020 k VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl 

a školských zariadení zriadených obcou Zemplínska Teplica 

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 2021 je vo vyšších sumách 

v porovnaní s rokom 2020.  Návrh VZN č. 3/2020 bol v predstihu  zverejnený na úradnej tabuli a 

webovom sídle obce a e-mailom zaslaný poslancom. Poslanci VZN č. 3/2020 jednohlasne schválili.  

 

4. Príspevok na financovanie centier voľného času a záujmového vzdelávania  

Poslanci väčšinovo rozhodli, že v roku 2021 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. Jedná sa o príspevok subjektom, ktoré toto vzdelávanie poskytujú pre deti a mládež od 5 do 15 
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rokov s trvalým pobytom v našej 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 a Mesta Košice.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 325/XII/2020. 

 

5. VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

       na území obce Zemplínska Teplica 

Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Zemplínska Teplica je predkladaný z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien, ktoré 

priniesla novela zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s 

účinnosťou od 1.1.2021 a formálnej úpravy jednotlivých ustanovení VZN tak, aby boli v súlade 

s platnou legislatívou. Novelou zákona o odpadoch dochádza k povinnosti obce riešiť zber 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (§ 81 ods. 21 zákona), Naša obec si 

uplatňuje výnimku z tejto povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci, nakoľko 100 % obyvateľov kompostuje 

tento odpad svojpomocne. Občanom bývajúcim v bytových domoch budú zakúpené spoločné 

kompostéry. Návrh VZN č. 2/2020 bol v predstihu  e-mailom zaslaný poslancom a zverejnený na 

úradnej tabuli a webovom sídle obce. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, poslanci VZN ho 

jednohlasne schválili. 

 

6. Rôzne – R. Remeš-žiadosť o predĺženie nájmu bytu 
Starostka informovala poslancov, že nájomník obecného nájomného bytu dňa 4.12.2020 opätovne 

písomne požiadal obecné zastupiteľstvo o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt. 

Zároveň uviedla, že nájomník vyrovnal svoje záväzky voči obci. Po dôkladnom zvážení poslanci 

nakoniec väčšinovo rozhodli žiadosti vyhovieť. Poverili obecný úrad na uzavretie nájomnej zmluvy 

na obdobie do 30.6.2021 so zohľadnením všetkých aspektov tejto situácie. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 325/XII/2020. 

 

 

7. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Overovatelia: Peter Spišák 

                       MDDr. Štefan Šosták 

      

 

 

 

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 

  


