ZÁ PI S N I CA
z 23. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 03. 2021 o 15.30 hod.
v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

Jolana Kočišová, poslankyňa
Ľubomír Mizia, poslanec
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec
Anna Kačuráková, poslankyňa
Peter Spišák, poslanec
MDDr. Štefan Šosták, poslanec
JUDr. Miloš Remeš, poslanec
Ľubomír Zambori, zástupca starostky
Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce

Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent

Neprítomní:
Peter Prezbruch, poslanec
Ďalší prítomní:
Mária Rožoková, kontrolórka obce
účastníci podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
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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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.
Prítomní nenavrhli žiadne doplnenie a predložený program jednomyseľne schválili. Starostka
informovala, že okrem návrhovej komisie je potrebné zvoliť aj volebnú komisiu, ktorá bude riadiť
a dohliadať na priebeh voľby hlavného kontrolóra obce,
Za overovateľov určila poslancov: Ľubomír Mizia
MDDr. Štefan Šosták
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková
Jolana Kočišová
Peter Spišák
Do volebnej komisie boli zvolení poslanci: JUDr. Miloš Remeš - predseda
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. - člen
Ľubomír Zambori – člen
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 371/III/2021, 372/III/2021, 373/III/2021.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 19.03.2021
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. 374/III/2021.
3. Voľba hlavného kontrolóra
a/ postup voľby hlavného kontrolóra
Postup voľby hlavného kontrolóra obce je ustanovený v § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby je potrebné ustanoviť uznesením. Poslanci
jednohlasne schválili konkrétne náležitosti voľby hlavného kontrolóra obce.
b/ prezentácia prihlásených uchádzačov
O funkciu hlavného kontrolóra obce prejavilo záujem pôvodne 10 uchádzačov, z toho dvaja
uchádzači vzali svoju žiadosť v predstihu späť. Zo zostávajúcich ôsmich uchádzačov dvaja
oznámili, že sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnia na osobnej prezentácii. Šiesti uchádzači sa
postupne prezentovali v 10-minútových intervaloch. Profesijné životopisy kandidátov mali poslanci
vopred k dispozícii. Každému uchádzačovi kládli doplňujúce otázky. Po vypočutí všetkých
uchádzačov pristúpili poslanci k voľbe.
c/ voľba kontrolóra
Volebná komisia rozdala poslancom hlasovacie lístky s menami jednotlivých kandidátov, ktoré
vhodili do pripravenej urny. Po odhlasovaní všetkých poslancov volebná komisia vyprázdnila urnu,
otvorila obálky a spočítala hlasy pre jednotlivých kandidátov. Predseda komisie oznámil, že v 1.
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kole voľby nebol zvolený hlavný kontrolór obce, nakoľko žiadny z uchádzačov nezískal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Vyhlásil 2. kolo voľby. Nasledovala krátka
prestávka, počas ktorej zamestnanci obecného úradu pripravili hlasovacie lístky s menami dvoch
kandidátov, ktorí v 1 . kole získali najviac hlasov. Po odhlasovaní všetkých poslancov v 2 .kole
voľby volebná komisia vyprázdnila urnu, otvorila obálky a spočítala hlasy pre jednotlivých
kandidátov. Predseda volebnej komisie oznámil, že za hlavného kontrolóra obce bol s počtom
hlasov 5 zvolený Ing. Patrik Ivanišin. Priebeh voľby sa zaznamenal do zápisnice, ktorú všetci
členovia
volebnej komisie podpísali a osvedčili tak výsledok. Následne poslanci pre
novozvoleného kontrolóra obce v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
odsúhlasili možnosť výkonu inej zárobkovej činnosti. Výsledky voľby budú oznámené všetkým
kandidátom písomne.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 375/III/2021.
4. Rôzne
V rámci tohto bodu poskytla starostka a zamestnanci obce poslancom informácie o priebehu
sčítania obyvateľov v našej obci, ktoré sa končí 31.3.2021. K dnešnému dňu sa v našej obci
elektronicky samosčítalo viac ako 62% občanov, ostatní sa budú môcť sčítať pomocou asistentov
sčítania, ktorými budú 3 zamestnanci obce. Dátum asistovaného sčítania zatiaľ nie je známy,
vyhlási ho štatistický úrad po zlepšení pandemickej situácie.
Starostka ďalej v súvislosti s potrebou zníženia hodnoty železa a mangánu v obecnej vode
informovala poslancov o ponuke firmy TONA, ktorá bola dnes obci doručená a zároveň preposlaná
poslancom na vedomie. Firma ponúka buď možnosť výmeny jestvujúcej náplne Pyrolox vo filtroch
alebo použitie hmoty Crystal Right. Pri prvej možnosti je potrebná hodnota Ph vody minimálne 8,
čo nedosahujeme, inak nie je možné garantovať účinnosť. Ph vody sa dá zvýšiť napr. dávkovaním
hydroxidu sodného do vody. Je to však dosť náročné na údržbu – minimálne raz za tri mesiace
odborný servis, vyžaduje si to náležitú obsluhu. Pri použití druhej možnosti by sme z vody
odstránili nielen mangán a železo, ale aj vápnik a horčík, čo by spôsobilo nesúlad hodnôt týchto
prvkov v zmysle vyhlášky o pitnej vode. Je potrebné prekonzultovať všetko s hygienou.
Poslanec JUDr. Remeš uviedol, že podobnú technológiu dodáva aj firma Aquaspiš a iná firma
z Košíc, na názov ktorej si nespomína. Starostka – firma Aquaspiš je správcom nášho obecného
vodovodu. Navrhla dodatočne oznámiť na obecný úrad názov firmy. V ďalších dňoch obec osloví aj
ďalšie subjekty, ktoré sa zaoberajú úpravou vody.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 376/III/2021.
5. Interpelácie poslancov
Neboli žiadne.
6. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: Ľubomír Mizia
MDDr. Štefan Šosták
Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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