ZÁ PI S N I CA
z 24. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 04. 2021 o 16.00 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 Prezbruch, 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:
JUDr. Miloš Remeš, poslanec, Peter Spišák, poslanec
Ďalší prítomní:
Mária Rožoková, kontrolórka obce
účastníci 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. Ukončenie volebného obdobia kontrolórky
4. Rôzne
a/ Miestne občianske poriadkové služby – informácia
b/ Opatrovateľská služba – informácia
c/ ukončenie intenzifikácie ZAR4 a informácie o úprave vody
d/ priekopa na Jarnej ulici – informácia
e/ Jarná ulica – vstupy do dvorov
f/ zmluva na vývoz splaškov do ČOV
g/ úprava cintorína
h/ Výzva - Podpora dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup
k pitnej vode), v prostredí MRK – prepočet
ch/ pripravovaná výzva na výstavbu zariadení soc. služieb
i/ informácia o ponuke developera
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce
6. Interpelácie
7. Záver
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Doplnenie programu:
- v bode Rôzne:
j/ informácia o výsledku VO Zateplenie JZ strany telocvične a schválenie zmluvy s víťazom VO
k/ žiadosť LUMINA, n.o. o odpustenie nájmu
- bod Informácie starostky obce

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 7 poslancov a zasadanie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
Oboznámila ich s programom rokovania. Starostka dala hlasovať o predloženom programe.
Prítomní nenavrhli žiadne doplnenie. Starostka navrhla doplniť do bodu Rôzne informáciu
informácia o výsledku VO Zateplenie JZ strany telocvične a schválenie zmluvy s víťazom VO a
žiadosť LUMINA, n.o. o odpustenie nájmu a zároveň bod programu Informácie starostky obce.
Poslanci predložený program vrátane doplnení jednomyseľne schválili.
Za overovateľov určila poslancov: Jolana Kočišová
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD.
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ľubomír Mizia
MDDr. Štefan Šosták
Peter Prezbruch
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 377/IV/2021, 378/IV/2021, 379/IV/2021.
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2021
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. 380/IV/2021.
3. Ukončenie volebného obdobia kontrolórky
Dnešné zasadnutie OZ je posledné, na ktorom sa ako kontrolórka obce zúčastňuje p. Mária
Rožoková, nakoľko dňa 24.4.2021 sa končí jej funkčné obdobie. Starostka v krátkom príhovore
vyjadrila v mene obecného úradu aj poslancov poďakovanie za svedomitú a profesionálnu
spoluprácu a za neoceniteľné rady a skúsenosti, ktorými počas celého obdobia napomáhala činnosti
obce.
Zástupca starostky Ľ. Zambori v súvislosti s ukončením funkčného obdobia p. kontrolórky a
vykonanou prácou za obdobie 6 rokov jej navrhol schváliť odmenu, ktorú je možné jej priznať v
súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Hlavnému kontrolórovi neprináleží
odstupné po ukončení funkcie, no obecné zastupiteľstvo môže priznať odmenu k platu, a to v
rozsahu do 30 % funkčného platu hlavného kontrolóra za obdobie, ktoré stanoví uznesenie
obecného zastupiteľstva. Navrhol odmenu vo výške 30 % za obdobie troch mesiacov. Poslanci tento
návrh väčšinovo podporili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 381/IV/2021.
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4. Rôzne
a/ Miestne občianske poriadkové služby – informácia
Starostka informovala poslancov, že projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) končí
v našej obci k 30. 6. 2021. V rámci neho boli zamestnaní zamestnanci, ktorí boli nápomocní pri
udržiavaní verejného poriadku v obci. Počas trvania súčasného projektu v období od 07.2019 do
06.2021 sú oprávnené výdavky v sume 98146,56 Eur, z toho obec spolufinancuje 5 % vo výške 4
907,33 Eur. Podľa informácií z Ministerstva vnútra SR sa plánuje v máji 2021 vyhlásiť nová výzvu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, kde sa predpokladá sa tiež spolufinancovanie vo
výške 5 % z NFP. Poslanci v diskusii ocenili prínos projektu pre našu obec a schválili zapojenie sa
obce do novej výzvy v prípade, že bude vyhlásená.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 382/IV/2021.
b/ Opatrovateľská služba – informácia
Projekt opatrovateľskej služby sa v našej obci skončil k 28.2.2021. Bolo zamestnaných 10
opatrovateliek, ktoré poskytovali služby pre 30 klientov. V roku 2020 sa z rozpočtu obce doplatilo
36226,00 Eur. Toho času poskytuje opatrovateľskú službu vo veľmi obmedzenom rozsahu jedna
opatrovateľka striedavo pre 7 klientov. Financovaná je z rozpočtu obce a platieb od klientov.
V mesiaci máj 2021 sa plánuje sa vyhlásenie novej výzvy so spolufinancovaním obce 5 % + ďalšie
výdavky nad rámec schváleného NFP. Starostka dáva obecnému zastupiteľstvu na rozhodnutie, či
a v akom rozsahu by sa mohla naša obec do projektu zapojiť. Taktiež dáva na zváženie možnosť
upraviť VZN týkajúce sa platieb za hodinu opatrovania, aby obec menej doplácala. Súčasná prax
ukazuje nižší dopyt po opatrovateľskej službe, pravdepodobne by stačilo aj menej opatrovateliek.
Poslanci v diskusii nepristúpili na zvýšenie ceny za hodinu opatrovania, nakoľko malé zvýšenie by
predstavovalo len nepatrný prínos pre obec a výrazné zvýšenie by vzhľadom na nízke dôchodky
neprimerane finančne zaťažilo našich občanov. Rozhodli o zapojení sa obce do plánovanej výzvy
Podpora opatrovateľskej služby II. s počtom opatrovateliek 7 a max. doplatkom 270.- Eur/mesiac/1
opatrovateľka. V prípade, že by z podmienok výzvy vyplynul vyšší doplatok, bude daná vec
predložená zastupiteľstvu na opätovné posúdenie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 383/IV/2021.
c/ Ukončenie intenzifikácie ZAR4 a informácie o úprave vody
Starostka informovala poslancov o ukončení intenzifikácie vodárne ZAR4. Ako už bolo avizované
na predchádzajúcich zasadnutiach, skutočné výdavky boli vyššie a to najmä z dôvodu zmeny
osadenia nádrže v teréne pre zamokrenie. Rozpočet z verejného obstarávania bol 48113,26 Eur,
skutočnosť 59.925,34 Eur, z toho 3.708,00 Eur boli čerpadlá, ktoré boli schválené dodatkom č.2
k zmluve. Bez čerpadiel je to 56217,34 Eur. Naviac práce predstavujú sumu 8104,08 Eur. Časť zo
zakúpeného materiálu v hodnote ccá 3500,00 Eur, a to jedno čerpadlo a nerezová nádrž budú
použité na studni H2 (Číža). Na zasadnutí OZ sa zúčastnili aj p. Helena Terpáková za zhotoviteľa
a stavebný dozor p. Helena Szabóová. Uviedli, že v priebehu realizácie stavby sa ukázali viaceré
záležitosti, ktoré bolo potrebné riešiť a nebolo možné ich zo strany projektanta vopred
predpokladať. Z daného vodného zdroja neexistovala žiadna dokumentácia ani pasportizácia a pred
realizáciou stavby sa z dôvodu finančnej nákladnosti nerealizoval inžiniersko-geologický prieskum
podložia. Projekt rátal s podzemným uložením nádrže ako s najlacnejším riešením, zmena osadenia
nádrže si vyžiadala prepracovanie projektovej dokumentácie a práce naviac, ktoré sú presne
vyčíslené v rozpočte. Stavebný dozor p. Szabóová vyjadrila názor, že v prípade realizácie
geologického prieskumu by náklady obce boli rádovo vyššie ako v prípade prác naviac.
Poslanci v diskusii položili viacero doplňujúcich otázok, ktoré boli zodpovedané. Po zvážení
jednohlasne schválili podpísanie dodatku č. 3 k zmluve o dielo. K tomuto bodu programu bolo
prijaté uznesenie č. 384/IV/2021.
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d/ priekopa na Jarnej ulici – informácia
Na predchádzajúcom zasadnutí starostka informovala o požiadavke na prekrytie a zmenu trasy
verejnej priekopy na odvod dažďovej vody, ktorá v súčasnosti prechádza cez súkromné pozemky
viacerých občanov. Návrh znie, aby priekopa v dĺžke asi 100 m viedla len po pozemku rodinného
domu č. 269, s čím vlastník súhlasí. Predbežná kalkulácia vychádza cca 6200,00 Eur vrátane DPH
za materiál a prácu spolu. Poslanci po preštudovaní kalkulácie vyjadrili názor, že je zbytočne
naddimenzovaná, počíta s korugovanou rúrou určenou na vysoké zaťaženie, ktoré sa v tomto
prípade nepredpokladá. Aj obyčajná plastová rúra uložená v dodatočnej hĺbke je pochôdzna.
V diskusii padol návrh urobiť výkop priekopy a prekrytie svojpomocne, nakoľko ide o jednoduchý
terén s dobrým spádom, čím by sa náklady obce podstatne znížili. Poslanci po zvážení toto riešenie
odsúhlasili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 385/IV/2021.
e/ Jarná ulica – vstupy do dvorov
Starostka informovala poslancov, že v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou chodníka na Jarnej
ulici zaznamenala od viacerých obyvateľov požiadavky na úpravu vstupov do dvorov tak, ako sa to
realizovalo napr. na Okružnej ulici alebo inde po obci. V týchto prípadoch išlo o stavby financované
z eurofondov, kde úprava vstupov bola obsiahnutá v projekte. Pri rekonštrukcii chodníka na Jarnej
ulici sa s úpravou vstupov v rozpočte nepočítalo. Firma, ktorá rekonštrukciu realizuje, odhadla
náklady na vyasfaltovanie vstupov na 15 Eur/m2, na ulici sa na strane chodníka nachádza 19
rodinných domov, vstup má približne 10 m2. Poslanci zvažovali v diskusii rôzne alternatívy. Do
úvahy pripadá, aby si každý občan riešil vstup sám, aby vstupy financovala obec resp. aby prispela
každému určitou čiastkou. Nakoniec aj s ohľadom na estetické nároky rozhodli, aby boli vstupy
jednotné a zaplatila ich obec v prípade, že celkové náklady neprevýšia sumu 5 000,00 Eur.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 386/IV/2021.
f/ zmluva na vývoz splaškov do ČOV
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. požiadal obec o možnosť likvidovať splašky zo žumpy,
ktorá slúži zamestnancom v dielňach. Firma EKOSERVIS, ktorá prevádzkuje kanalizáciu v našej
obci, vyjadrila súhlas za presne určených podmienok, ktoré sú obsiahnuté v návrhu zmluvy.
Kapacita našej ČOV je naplnená asi na 70%. Poslanci v diskusii vyjadrili obavy, že nárazové
vypustenie veľkého množstva splaškovej vody zmení pomery v čističke, vypúšťanie by malo byť
postupné. Starostka – vypúšťanie bude za prítomnosti zamestnanca obce, ŠPP sa musí predtým
preukázať laboratórnym rozborom kvalitu vypúšťaných odpadových vôd.. Taktiež bude potrebné
dohliadnuť, aby sa nevypúšťalo v čase, keď sa kapacita čističky blíži k hranici naplnenia, napr. za
dažďa. Poslanci po diskusii zmluvu schválili na obdobie 3 rokov, resp. do času naplnenia kapacity
ČOV. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 387/IV/2021.
g/ úprava cintorína
Starostka informovala poslancov, že v súvislosti s požiadavkami niektorých poslancov navrhuje
dohodnúť termín stretnutia na cintoríne za účelom navrhnutia terénnych úprav a ďalšieho postupu
pochovávania. Poslanci uvedené vzali na vedomie s tým, že konkrétny termín sa dohodne po
zlepšení počasia tak, aby vyhovoval všetkým poslancom. K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie č. 388/IV/2021.
h/ Výzva - Podpora dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v
prostredí MRK – prepočet
Na zasadnutí OZ dňa 19.3.2021 zástupcovia konzultačno-poradenskej spoločnosti INSUCCOR
s.r.o. poskytli poslancom všeobecné informácie o výzve na podporu dobudovania inžinierskych sietí
(kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí MRK. Nakoľko poslanci žiadali podrobnejšie
informácie, bol im vopred zaslaný prepočet vychádzajúci z konkrétnych potrieb našej obce.
Z dokumentu vyplýva, o akú sumu by mohla obec požiadať a v akom rozsahu by mohla vybudovať
nielen časť kanalizácie a vodovodu, ale aj zvýšiť kapacitu čističky. Poslanci po dôkladnom zvážení
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všetkých prínosov a rizík jednomyseľne rozhodli neschváliť zapojenie sa do projektu, nakoľko
podľa ich názoru v sebe skrýva viacero nástrah, ktoré by v budúcnosti mohli mať za následok
neoprávnenosť výdavkov. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 389/IV/2021.
ch/ pripravovaná výzva na výstavbu zariadení soc. služieb
Starostka informovala poslancov o pripravovanej výzve na výstavbu objektov sociálnych služieb,
v rámci ktorej by sme mohli získať financie na vybudovanie zariadenia pre seniorov, čo je
dlhodobým zámerom obce a na tento účel má vyčlenené pozemky. Nenávratný finančný príspevok
bude vo výške 95% oprávnených výdavkov so spolufinancovaním obce vo výške 5%. Výzva na
rozdiel od minulosti nebude dvojkolová, teda nebude sa najprv predkladať projektový zámer, ale
priamo samostatná žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Preto by bolo dobré začať čo najskôr
s prípravou projektovej dokumentácie, lebo súčasťou žiadosti už musí byť právoplatné stavebné
povolenie. Poslanci v diskusii vyjadrili súhlasné stanovisko s týmto zámerom a schválili vyhlásenie
verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu. K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie č. 390/IV/2021.
i/ informácia o ponuke developera
Starostka informovala o návšteve zástupcu developerskej spoločnosti LCF REAL Košice, ktorá by
mala záujem vykúpiť pozemky na Zimnej ulici a následne pripraviť územie na výstavbu rodinných
domov vrátane vybudovania inžinierskych sietí. Za týmto účelom majú záujem spolupracovať
s obcou, oslovovať vlastníkov a žiadajú o možnosť zorganizovať stretnutie v priestoroch obce.
Poslanci v diskusii vyjadrili názor, že aj keď nie je v kompetencii zastupiteľstva rozhodovať o
stretnutí developerskej firmy s majiteľmi súkromných pozemkov, túto iniciatívu vítajú, nakoľko je
v našom záujme podporovať aktivity smerujúce k zotrvaniu resp. príchodu mladých rodín do obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 391/IV/2021.
j/ informácia o výsledku VO Zateplenie JZ strany telocvične a schválenie zmluvy s víťazom
VO
Starostka informovala poslancov o ukončenom verejnom obstarávaní na stavbu Zateplenie JZ
strany telocvične, kde víťazom je firma EUFEKTA, s.r.o., Košice. Výsledná cena z verejného
obstarávania je nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Poslanci po oboznámení jednomyseľne
schválili podpis zmluvy s víťaznou firmou. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.
392/IV/2021.
k/ žiadosť LUMINA, n.o. o odpustenie nájmu
Nezisková organizácia LUMINA, ktorá v našej obci prevádzkuje denný stacionár, požiadala
písomne obecné zastupiteľstvo o odpustenie resp. zníženie nájmu za obdobie od 1.1.2021 do
30.6.2021, nakoľko z dôvodu pandemickej situácie fungujú vo veľmi obmedzenom režime.
Starostka pripomenula, že za rok 2020 mali znížený nájom na 50 %, el. energiu si platia sami.
Poslanci po zvážení jednomyseľne odsúhlasili zníženie nájmu za priestory denného stacionára
o 50%. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 393/IV/2021.
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce
Návrh na úpravu rozpočtu obec rozpočtovým opatrením č. 2 vypracovala ekonómka obce p.
Andrejková, predložila p. starostka. Jedná sa o presuny medzi položkami a presun financií
z rezervného fondu na úhradu výdavkov spojených s intenzifikáciou vodárne ZAR4. Poslanci
úpravu rozpočtu jednohlasne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.
394/IV/2021.
6. Interpelácie poslancov
Poslanec Ľ. Zambori – pýta sa, kto píše obecnú kroniku a prečo sa tejto úlohy neujala kultúrna
komisia. Starostka - obec nemá kronikára, keďže sa nenašiel žiadny záujemca, posledný príspevok
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je za rok 2018. Poslankyňa J. Kočišová ako predsedníčka kultúrnej komisie reagovala, že členovia
kultúrnej komisie neprejavili ochotu a vyjadrila názor, že kronikár má mať o tom vedomosť od
začiatku roka, ťažko je teraz napísať príspevok po takej dlhej dobe. Navrhuje, aby sa do kroniky
použilo každoročné zhodnotenie činnosti obce, ktoré starostka predkladá poslancom. Starostka
znovu požiadala poslancov, aby oslovili potencionálnych záujemcov o funkciu kronikára.
Poslanec Ing. J. Molnár – v obecnom bytovom dome A je potrebné vymeniť prívodné ventily vody.
Starostka – je objednaný vodár, zatiaľ sa to nezrealizovalo z dôvodu jeho veľkej zaneprázdnenosti.
Ďalej informoval, že napriek počiatočným obavám obyvatelia bytov využívajú kompostéry na
bioodpad a kuchynský odpad pri bytovkách a vyjadril názor, že občania si postupne na separovanie
biologicky rozložiteľného odpadu zvykajú, čo obci v budúcnosti pomôže znížiť množstvo
zmiešaného TKO.
Pýta sa, či sa zlepšila kvalita vody po ukončení intenzifikácie vodárne ZAR4. Starostka – cieľom
bolo najmä upraviť tlakové pomery a znormalizovať neprimerane vysokú spotrebu vody, čo sa aj
podarilo. Na zlepšení kvality vody sa intenzívne dlhodobo pracuje, napriek tomu vždy máme
zvýšené hodnoty železa a mangánu. Poslancom boli preposlané ponuky viacerých firiem, každá
ponúka vlastné riešenie úpravy vody. Obec objednala trojaký rozbor vody(surová voda, upravená
voda a voda zo siete) z každého zdroja a na základe jeho výsledkov navrhnú odborníci
najvhodnejšie riešenie. Poslanci budú o všetkom informovaní.
Poslankyňa J. Kočišová – chce informácie o prínose intenzifikácie vodárne ZAR4. Starostka
uviedla, že po zrealizovaní prác na potrubí a na vodárni ZAR4 sa upravil tlak v potrubí
a od spustenia nového systému už nie je problém so zásobovaním vodou na Orechovej ulici a ulici
Na záhumní. Zvýšil sa tlak v potrubí, avšak kvalita vody v ukazovateli Fe a Mn sa nezlepšila.
Hľadáme možnosti na iný spôsob úpravy vody Fe a Mn, ktoré vzniká z podložia na celom území
obce. Zabezpečila sa aj rovnomerná dezinfekcia vody. Ustálila sa spotreba vody a už neprekračuje
normy. V predchádzajúcom období bola priemerná spotreba vody denne okolo 100 m3. Po
sprevádzkovaní nového systému je spotreba vody v priemere denne 30 m3. Tým sa majú znížiť aj
náklady na prevádzku vodovodu, najmä spotrebu elektriny a opotrebovanosť ponoriek.
Ďalej sa pýta, či sa bude pokračovať vo výmene potrubia aj po ulici Soroška a ďalej. Starostka –
zatiaľ nie, občania majú namontované vodomery, počkáme, ako bude súčasné potrubie znášať vyšší
tlak. Poslankyňa J. Kočišová - obec by mala odberateľov upozorniť na výkyvy tlaku. Starostka –
občanom bude doručený list s požiadavkou, aby si vo vlastnom záujme namontovali regulačný
ventil, ktorý vyrovná tlakové pomery v potrubí.
Nakoniec sa pýtala, v akom štádiu je tzv. „veľká voda“ zo Stariny. Starostka – projektová
dokumentácia spoločného vodovodu obcí Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska
Teplica sa aktualizovala. Máme územné povolenie na prívodný rad ako aj na vodovody
v jednotlivých obciach, teda aj v našej. Projektant aktualizovať projekty pre stavebné povolenie.
Momentálne prebieha proces posudzovania projektovej dokumentácie na viacerých inštitúciách. Po
obdržaní vyjadrení podáme žiadosť o vodoprávne konanie na Okresnom úrade, odbore životného
prostredia v Trebišove. Všetky potrebné procesy sú časovo aj organizačne náročné, preto musíme
byť trpezliví.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 395/IV/2021.
7. Informácie starostky obce
Starostka informovala poslancov, že obec vyhlásila výberové konanie na dve pracovné miesta
asistentov učiteľa v materskej škole v rámci národného programu Podpora predprimárneho
vzdelávania detí z MRK. Súčasná asistentka odchádza na materskú dovolenku a zvýšená potreba
asistentov nastala z dôvodu nadchádzajúcej povinnej zaškolenosti 5-ročných detí.
Ďalej informovala, že kolaudácia vetvy kanalizácie na Zimnej a Hlavnej ulici je právoplatne
ukončená, občania budú v najbližších dňoch informovaní listom o podmienkach napojenia.
6

K úplnej odkanalizovanosti obce ešte treba vymeniť potrubie na Letnej ulici a vybudovať
kanalizáciu na časti Hlavnej ulice od mosta po hornú autobusovú zastávku na pravej strane. Toho
času je zverejnené územné konanie na novú kanalizáciu na Cintorínskej ulici, ktorá sa bude napájať
na jestvujúcu kanalizáciu na začiatku Zimnej ulice. Následne požiadame o vodoprávne povolenie.
O finančné prostriedky sa budeme uchádzať na Environmentálnom fonde. V budúcnosti bude ešte
potrebné riešiť odkanalizovanie Požiarnickej a Lesnej ulice, kde ešte nie sú usporiadané vlastnícke
vzťahy pri niektorých pozemkoch.
Nakoniec informovala, že v očakávanej výzve na zatepľovanie verejných budov nie sú zahrnuté
kultúrne domy. Z tohto dôvodu obec nebude vyhlasovať verejné obstarávanie na vypracovanie
projektovej dokumentácie, ktoré poslanci schválili na jednom z minulých zasadnutí.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 396/IV/2021.
8. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: Jolana Kočišová
Doc. Ing. Ján Molnár, PhD.

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
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