ZÁVERY
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici,
ktoré sa konalo dňa 30. 03. 2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom 22. zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej a volebnej komisie
c/ určenie overovateľov zápisnice
d/ určenie zapisovateľa
2. Kontrola uznesení
3. Voľba hlavného kontrolóra - a/ postup voľby hlavného kontrolóra
b/ prezentácia prihlásených uchádzačov
c/ voľba kontrolóra
4. Rôzne
5. Interpelácie
6. Záver
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I. UZNESENIA
UZNESENIE
zo zasadania /23./ Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
zo dňa 30. 03. 2021
číslo:371/III/2021
k bodu: Otvorenie - Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici s c h v a ľ u j e :
predložený program rokovania obecného zastupiteľstva
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …. 1 (Peter Prezbruch)
Hlasovanie:
Za: …. 8
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, doc. Ing. Ján Molnár,PhD., Ľubomír Mizia, JUDr.
Miloš Remeš, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori
Proti: …......... 0
Zdržal sa: ….. 0
Návrhová komisia: Anna Kačuráková ..…………………………….......................
Jolana Kočišová …………………………………...................
Peter Spišák ………………………………………..................
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
UZNESENIE
zo zasadania /23./ Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
zo dňa 30. 03. 2021
číslo:372/III/2021
k bodu: Otvorenie - Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici v o l í :
návrhovú komisiu v zložení: Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, Peter Spišák
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …. 1 (Peter Prezbruch)
Hlasovanie:
Za: …. 5
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, doc. Ing. Ján Molnár,PhD., Ľubomír Mizia, JUDr.
Miloš Remeš, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori
Proti: …......... 0
Zdržal sa: ….. 3 (Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, Peter Spišák)
Návrhová komisia: Anna Kačuráková ..…………………………….......................
Jolana Kočišová …………………………………...................
Peter Spišák ………………………………………..................
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
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Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici v o l í :
volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení:
JUDr. Miloš Remeš – predseda komisie
doc. Ing. Ján Molnár,PhD. – člen komisie
Ľubomír Zambori – člen komisie
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …. 1 (Peter Prezbruch)
Hlasovanie:
Za: …. 5
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, Ľubomír Mizia, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták
Proti: …......... 0
Zdržal sa: ….. 3 (doc. Ing. Ján Molnár,PhD., JUDr. Miloš Remeš, Ľubomír Zambori)
Návrhová komisia: Anna Kačuráková ..…………………………….......................
Jolana Kočišová …………………………………...................
Peter Spišák ………………………………………..................
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
UZNESENIE
zo zasadania /23./ Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
zo dňa 30. 03. 2021
číslo:373/III/2021
k bodu: Otvorenie - Určenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici b e r i e n a v e d o m i e :
že starostka určila za zapisovateľku: Ing. Zuzana Mihóková
za overovateľov zápisnice: Ľubomír Mizia, MDDr. Štefan Šosták
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …. 1 (Peter Prezbruch)
Hlasovanie:
Za: …. 8
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, doc. Ing. Ján Molnár,PhD., Ľubomír Mizia, JUDr.
Miloš Remeš, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori
Proti: …......... 0
Zdržal sa: ….. 0
Návrhová komisia: Anna Kačuráková ..…………………………….......................
Jolana Kočišová …………………………………...................
Peter Spišák ………………………………………..................
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
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UZNESENIE
zo zasadania /23./ Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
zo dňa 30. 03. 2021
číslo:374/III/2021
k bodu: Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici b e r i e n a v e d o m i e :
kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 19.03.2021
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …. 1 (Peter Prezbruch)
Hlasovanie:
Za: …. 8
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, doc. Ing. Ján Molnár,PhD., Ľubomír Mizia, JUDr.
Miloš Remeš, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori
Proti: …......... 0
Zdržal sa: ….. 0
Návrhová komisia: Anna Kačuráková ..…………………………….......................
Jolana Kočišová …………………………………...................
Peter Spišák ………………………………………..................
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
UZNESENIE
zo zasadania /23./ Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
zo dňa 30. 03. 2021
číslo:375/III/2021
k bodu: Voľba hlavného kontrolóra obce Zemplínska Teplica
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici
a) s c h v a ľ u j e tento postup voľby hlavného kontrolóra obce Zemplínska Teplica
1. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra budú priame s tajným hlasovaním v deň konania
volieb. Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici ( ďalej len OZ ) schváli komisiu
(jej počet a mená členov), ktorej úlohou bude sčítať odovzdané hlasovacie lístky.
Hlasovací lístok musí byť opatrený úradnou pečiatkou a podpisom starostu. Hlasovací lístok
obsahuje poradové číslo uchádzača podľa poradia doručenia prihlášky, titul, meno,
priezvisko, vek, bydlisko.
2. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov v deň konania volieb, kandidáti sa budú prezentovať v poradí,
v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.
3. Po skončení prezentácia kandidátov sa uskutoční 1. kolo volieb hlavného kontrolóra.
Každý prítomný poslanec OZ dostane hlasovací lístok s menami jednotlivých kandidátov,
ktorí
budú na hlasovacom lístku oddelení poradovými číslami a obálku. Každý poslanec
zakrúžkuje poradové číslo s menom kandidáta, ktorého považuje za najvhodnejšieho,
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lístok vloží do obálky a vloží ho do pripravenej volebnej urny.
4. Za platný sa považuje ten hlasovací lístok, na ktorom bude zakrúžkované len jedno
poradové číslo s menom kandidáta.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra v 1. kole je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov (t. j. minimálne 5 platných hlasov).
6. Po skončení 1. kola hlasovania, komisia sčíta všetky odovzdané hlasy a o výsledku
1. kola hlasovania spíše zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä počet odovzdaných
hlasovacích lístkov, počet platných hlasov, počet hlasov pre jednotlivých kandidátov,
výsledok voľby, dátum, miesto konania voľby HK, podpisy členov volebnej komisie.
Výsledok hlasovania predseda komisie oznámi obecnému zastupiteľstvu.
7. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 1. kole voľby nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých poslancov OZ, ešte na tej istej schôdzi sa vykoná 2. kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole získali najväčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti do 2. kola postupujú všetci kandidáti s najvyšším počtom platných
hlasov.
8. Medzi prvým a druhým kolom volieb bude prestávka, počas ktorej pracovníci obecného
úradu pripravia hlasovacie lístky s menami kandidátov, ktorí postúpili do 2. kola volieb.
Pre voľby v 2. kole sa primerane použije procesný postup ako v 1. kole.
9. V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.
10. Pri rovnosti hlasov v 2. kole volieb sa rozhodne žrebom. Žrebovanie vykoná predseda
volebnej komisie tak, že mená kandidátov s rovnakým počtom platných hlasov sa uvedú
jednotlivo na hlasovací lístok, čiže 1 hlasovací lístok = 1 kandidát. Hlasovacie lístky sa vložia
do volebnej schránky a predseda volebnej komisie žrebuje. Žrebovanie sa vykoná
prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých vložených hlasovacích lístkov. Predseda
volebnej komisie po vybraní hlasovacieho lístka oznámi výsledok žrebovania – meno
kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra.
11. Z každého tajného hlasovania (aj žrebom) volebná komisia vyhotoví zápisnicu. V prípade,
že niektorý člen komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod,
pre ktorý tak odmietol urobiť.
12. Výsledok voľby HK oznámi obecnému zastupiteľstvu predseda volebnej komisie.
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …. 1 (Peter Prezbruch)
Hlasovanie:
Za: …. 8
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, doc. Ing. Ján Molnár,PhD., Ľubomír Mizia, JUDr.
Miloš Remeš, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori
Proti: …......... 0
Zdržal sa: ….. 0
Návrhová komisia: Anna Kačuráková ..…………………………….......................
Jolana Kočišová …………………………………...................
Peter Spišák ………………………………………..................
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Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
b) z v o l i l o
v zmysle § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
č. 339/II/2021 zo dňa 02.02.2021 za hlavného kontrolóra obce Zemplínska Teplica od
25.4.2021 na obdobie 6 rokov p. Ing. Patrika Ivanišina v 2. kole voľby s počtom hlasov 5
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …. 1 (Peter Prezbruch)
Hlasovanie:
Za: …. 8
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, doc. Ing. Ján Molnár,PhD., Ľubomír Mizia, JUDr.
Miloš Remeš, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori
Proti: …......... 0
Zdržal sa: ….. 0
Návrhová komisia: Anna Kačuráková ..…………………………….......................
Jolana Kočišová …………………………………...................
Peter Spišák ………………………………………..................
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
c) s ú h l a s í
v zmysle § 18 c ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení u Ing. Patrika
Ivanišina s výkonom inej zárobkovej činnosti
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …. 1 (Peter Prezbruch)
Hlasovanie:
Za: …. 8
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, doc. Ing. Ján Molnár,PhD., Ľubomír Mizia, JUDr.
Miloš Remeš, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori
Proti: …......... 0
Zdržal sa: ….. 0
Návrhová komisia: Anna Kačuráková ..…………………………….......................
Jolana Kočišová …………………………………...................
Peter Spišák ………………………………………..................
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
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UZNESENIE
zo zasadania /23./ Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici
zo dňa 30. 03. 2021
číslo:376/III/2021
k bodu: Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici b e r i e n a v e d o m i e
- informácie týkajúce sa priebehu sčítania obyvateľov v našej obci
- informácie týkajúce sa úpravy vody v obecnom vodovode
Celkový počet poslancov: 9
Neprítomný: …….
Hlasovanie:
Za: ….
Anna Kačuráková, Jolana Kočišová, doc. Ing. Ján Molnár,PhD., Ľubomír Mizia, Peter
Prezbruch, JUDr. Miloš Remeš, Peter Spišák, MDDr. Štefan Šosták, Ľubomír Zambori
Proti: ….........
Zdržal sa: …..
Návrhová komisia: ..…………………………….......................
………………………………….......................
………………………………………..................
Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Podpísala dňa:
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