ZÁ PI S N I CA
z 29. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 05. 11. 2021 o 16.00 hod.
v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v Zemplínskej Teplici.
PRÍTOMNÍ :

Za OcÚ :

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

Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent

Neprítomní:
Peter Prezbruch, poslanec, MDDr. Štefan Šosták, poslanec
Ľubomír Mizia, poslanec – prišiel v priebehu prerokovania 2. bodu programu
Ďalší prítomní:
Ing. Patrik Ivanišin, kontrolór obce
účastníci podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
a/ Schválenie programu rokovania
b/ Voľba návrhovej komisie
c/ určenie overovateľov zápisnice
d/ určenie zapisovateľa
2. Prerokovanie pripomienok k návrhu „Zmeny a doplnky č. 6 spoločného územného plánu
obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov,
časť obec Zemplínska Teplica“
3. Dodržiavanie školského poriadku v Základnej škole v Zemplínskej Teplici
4. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce
5. Záver

Návrh na zmenu a doplnenie programu:
- za bod 3 vložiť body 4, 5 a 6 a posunúť číslovanie:
- Predĺženie platnosti dokumentu Program rozvoja obce Zemplínska Teplica na roky
2016-2022 a obstaranie Programu rozvoja obce na roky 2023 -2027
- Vstup do občianskeho združenia Ondavské cyklotrasy
-

Informácia zo zasadnutia Rady ZŠ – Ing. Molnár
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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 a
navrhla zmenu a doplnenie programu:
- za bod 3 vložiť body 4 a 5 a posunúť číslovanie:
- Predĺženie platnosti dokumentu Program rozvoja obce Zemplínska Teplica na roky
2016-2022 a obstaranie Programu rozvoja obce na roky 2023 -2027
- Vstup do občianskeho združenia Ondavské cyklotrasy
Poslanec Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. navrhol doplniť bod programu:
- Bod 6. Informácia zo zasadnutia Rady ZŠ
Poslanci predložený program vrátane zmien a doplnení jednomyseľne schválili.
Za overovateľov určila poslancov: Doc. Ing. Ján Molnár, PhD.
Ľubomír Zambori
Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková
Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková
Jolana Kočišová
JUDr. Miloš Remeš
K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 453/XI/2021, 454/XI/2021, 455/XI/2021.
V priebehu tohto bodu programu sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavil poslanec
Ľubomír Mizia, čím sa počet poslancov zvýšil na 7.
2. Prerokovanie pripomienok k návrhu „Zmeny a doplnky č. 6 spoločného územného
plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov,
časť obec Zemplínska Teplica“
Spracovateľ Zmien a doplnkov č. 6 spoločného územného plánu obcí Zemplínska Teplica, Veľké
Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov, časť obec Zemplínska Teplica, Ing. Martin Hudec
pripomenul poslancom jednotlivé kroky v procese obstarávania v zmysle platnej legislatívy.
Oznámenie prerokovania návrhu ÚP bolo dňa 7.8.2021 zverejnené na úradnej tabuli a na webovej
stránke obce s uvedením presného linku na návrh dokumentu a s určením 30 dňovej lehoty na
pripomienkovanie pre verejnosť. Obecný úrad o tejto skutočnosti informoval aj prostredníctvom
obecného rozhlasu. Ing. Hudec uviedol, že k návrhu prišli málo zásadné pripomienky od
organizácií a taktiež v zákonnej lehote písomne vzniesli pripomienky 3 občania, z ktorých p. Ing.
Hric a p. P. Lištiak sa osobne zúčastnili na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na dnešnom
zasadnutí sa tieto pripomienky prerokujú. Zo strany občanov boli vznesené viaceré výhrady, najmä
vyjadrili nesúhlas s návrhom ÚP, ktorý podľa nich návrhom cesty znehodnocuje ich pozemok a tým
znevýhodňuje vlastníka. Na pripomienky občanov reagoval spracovateľ ÚP Ing. Hudec, starostka aj
viacerí poslanci. Územný plán obce rieši funkčné a priestorové usporiadanie lokality ako celku, je
to určitá idea, náhľad do budúcnosti a základný dokument pre prípadný rozvoj. Nerieši sa tu
konkrétne usporiadanie ani konkrétne pozemky, to je vecou územného a stavebného konania, v
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ktorom bude mať vlastník pozemku hlavné slovo a bez jeho súhlasu nie je možné žiadnu výstavbu
realizovať. Územný plán sa aktualizoval z podnetu obce, nakoľko jej táto povinnosť vyplýva zo
stavebného zákona. Zároveň bola oslovená verejnosť, že je v tomto období možnosť navrhnúť
zmeny. Požiadavkou väčšiny občanov bola samozrejme možnosť individuálnej bytovej výstavby.
Povinnosťou obce pri riešení takýchto požiadaviek je myslieť aj na prístupové komunikácie
a prípadnú vybavenosť a zapracovať ich do návrhu.
Občania sa ďalej informovali na ochranné pásmo čističky odpadových vôd a z toho vyplývajúce
obmedzenia pre výstavbu. Spracovateľ ÚP aj poslanci po preštudovaní tejto problematiky uviedli,
že súčasná legislatíva nestanovuje striktne ochranné pásmo, pôvodných 200 m už neplatí, zo
stanoviska MŽP SR vyplýva, že by sa malo zachovať 50 m od stredu ČOV. Žiadna z inštitúcií
nevzniesla k návrhu územného plánu v tomto smere pripomienku, vzdialenosť od čističky je
potrebné posudzovať z hľadiska najlepšieho využitia územia a zároveň zachovania kvality bývania.
Pri vyhodnocovaní stanovísk a pripomienok bolo prihliadané na hlavné ciele obstarania návrhu
zmien a doplnkov územného plánu, ktorými sú najmä aktualizovanie územného plánu v súlade s
potrebami obce. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 456/XI/2021.
3. Dodržiavanie školského poriadku v Základnej škole v Zemplínskej Teplici
Základná škola v Zemplínskej Teplici písomne požiadala obecné zastupiteľstvo o spoluprácu pri
riešení problémov so správaním niektorých žiakov, ktorí nedodržiavajú školský ani verejný
poriadok, zásady slušného správania a hygieny. Situácia sa v poslednom čase vyhrotila do takej
miery, že dochádza k výraznému narušeniu vyučovacieho procesu. Na zasadnutí zastupiteľstva sa
zúčastnila riaditeľka školy Mgr. Stančíková a viacerí pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci.
Riaditeľka aj výchovná poradkyňa popísali konkrétne problémy, s ktorými sa každodenne boria.
Škola využíva všetky zákonné možnosti na riešenie, poslancov oslovili so žiadosťou o pomoc pri
komunikácii s rodičmi problémových detí a zabezpečení poriadku v škole. Uvedené deti aj s
rodičmi boli pozvaní na zasadnutie za účelom dohovoru a zjednania nápravy. Starostka aj viacerí
poslanci v diskusii smerom k rodičom detí uviedli dôležitosť vzdelania pre všetkých, apelovali na
rodičov, aby deti viedli k príprave do školy a najmä slušnému správaniu, aby neničili zariadenie
inštitúcie, ktorú v minulosti mnohí sami navštevovali. Poslanci navrhli aj preveriť možnosť
zriadenia rodičovských hliadok, ktoré v minulosti fungovali, mohli by byť tvorené dobrovoľníkmi,
pracovníkmi na aktivačnej činnosti, resp. by sa mohol niekto zamestnať prostredníctvom projektov
ÚPSVaR. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 457/XI/2021.
4. Predĺženie platnosti dokumentu Program rozvoja obce Zemplínska Teplica na roky
2016-2022 a obstaranie Programu rozvoja obce na roky 2023 -2027
Starostka informovala poslancov, že obec má schválený strategický dokument Program rozvoja
obce na roky 2016 – 2022. Podmienkou na čerpanie nenávratného finančného príspevku na projekt
opatrovateľskej služby je preukázať pred podpisom zmluvy platný program rozvoja obce na celé
obdobie trvania projektu, t.j. do 31.12.2023.
Z uvedeného dôvodu je potrebné platnosť strategického dokumentu Program rozvoja obce na roky
2016 – 2022 predĺžiť na prechodné obdobie najdlhšie do 31.12.2023, resp. do času schválenia
nového dokumentu.
Zároveň je potrebné začať s procesom obstarania nového Programu rozvoja obce na roky 2023 –
2027. Poslanci predĺženie platnosti pôvodného aj obstaranie nového Programu rozvoja obce
jednomyseľne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 458/XI/2021.
5. Vstup do občianskeho združenia Ondavské cyklotrasy
Starostka informovala poslancov o pracovnom stretnutí týkajúceho sa cyklotrás, ktoré sa
uskutočnilo dňa 03.06.2021 na Mestskom úrade v Trebišove, pod záštitou primátora mesta Trebišov
PhDr. Mareka Čižmára a autora cyklotrasy Ondava starostu obce Nižný Hrušov Jána Fenčáka. Na
stretnutí vznikla požiadavka na vytvorenie občianskeho združenia Ondavské cyklotrasy za účelom
prípravy podkladov, projektových dokumentácií a celkového procesu výstavby cyklotrás v regióne
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Zemplína, Tokaja a Domaše, v okresoch Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov okolo rieky
Ondava. Cieľom občianskeho združenia je spájať samosprávu, zamestnávateľov, odborníkov z
dopravy, aktivistov a obyvateľov Zemplína, ktorým leží na srdci rozvoj tohto regiónu. Činnosť
občianskeho združenia bude zameraná na osvetu a podporu aktivít smerujúcich k výstavbe cyklotrás
v spomínaných regiónoch.
Poslanci sa v diskusii zhodli, že je to dobrá myšlienka, cyklistická doprava a budovanie cyklotrás
má veľký význam z hľadiska využívania turistického potenciálu východného Slovenska. Vstup do
združenia okrem členského príspevku zatiaľ nepredstavuje pre obec žiadne náklady, ale zaručí, že
naša obec nebude v budúcnosti vylúčená z prípadných plánov na budovanie cyklotrás. Vstup do
združenia bol jednohlasne odsúhlasený. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č.
459/XI/2021.
6. Informácia zo zasadnutia Rady ZŠ
Poslanec a člen základnej školy Ing. Ján Molnár informoval poslancov o záveroch zo zasadnutia
rady. Prebehla voľba novej predsedníčky, nakoľko predchádzajúca dlhoročná predsedníčka ukončila
svoje pôsobenie na škole. Riešila sa potreba rekonštrukcie telocvične, nakoľko drevené obloženie je
na viacerých miestach poškodené. Starostka uviedla, že obec na opravu obloženia prispeje.
Základná škola nevyčerpala zdroje na krúžkovú činnosť, nakoľko ich vykryla z iných príjmov,
finančné prostriedky pôvodne plánované na tento účel sa môžu poskytnúť na opravy v telocvični.
Ďalej sa riešili problémy s výtržnosťami v areáli amfiteátra, od viacerých poslancov padol návrh na
oplotenie. Starostka navrhla zvážiť druh odnímateľného oplotenia, aby bola v prípade konania
podujatia zachovaná možnosť využívania parku pri ZŠ. Úrad preverí rôzne možnosti. K tomuto
bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 460/XI/2021.
7. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce
Starostka informovala poslancov, že občan našej obce prejavil záujem o rozvoj žiackeho futbalu,
zatiaľ len na báze dobrovoľnosti, bez registrácie, aby sa zistil prípadný záujem a potenciál do
budúcnosti. Obec by mohla prispieť napr. na zakúpenie lôpt. Poslanci takúto iniciatívu privítali.
Ďalej informovala poslancov, že náš dobrovoľný hasičský zbor oslávi na budúci rok svoju
storočnicu, členovia plánujú oslavy so slávnostným posvätením zástavy a kultúrnym programom,
predpokladaný termín je 2.-3. júl 2022.
Poslanec Ing. J. Molnár – v súvislosti s výtržnosťami v amfiteátri navrhuje umiestniť kameru.
Starostka – je to v štádiu riešenia, oslovili sme firmu, ktorá dodávala súčasné kamery, potrebujeme
aj na asfaltové ihrisko a budovu materskej školy. Poslanci odsúhlasili zakúpenie a montáž 4 ks
kamier na exponované miesta v obci.
Poslankyňa J. Kočišová – pýta sa, čo je s poukážkami pre dôchodcov. Starostka – v mesiaci október
sa to z objektívnych dôvodov nestihlo, budeme to riešiť v rámci Mikulášskej akcie. Poslanci
rozhodli, že poukážku v hodnote 10 Eur bude možné použiť v ktorejkoľvek prevádzke v obci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 461/XI/2021.
9. Záver
Starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová poďakovala prítomným za účasť a týmto zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková
Overovatelia: Doc. Ing. Ján Molnár, PhD.
Ľubomír Zambori
Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka
4

