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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         z 30. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 11. 2021 o 16.00 hod.  

                    v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Anna Kačuráková, poslankyňa                               Ing. Zuzana Mihóková, samost. odbor. referent 

Jolana Kočišová, poslankyňa                                                                                

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec 

Ľubomír Mizia, poslanec 

Peter Prezbruch, poslanec 

JUDr. Miloš Remeš, poslanec 

Peter Spišák, poslanec                                                                         

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                                                                                                    

Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce 

 

Neprítomní:   
MDDr. Štefan Šosták, poslanec 

 

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. Kontrola plnenia uznesení  

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti 

    ZŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2020/2021. 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

    MŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2020/2021.   

5. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce /dokladová/ 

6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských  

    zariadení zriadených obcou Zemplínska Teplica 

7. Smernica o pripojení na obecnú kanalizáciu a vodovod 

8. Informácia o výzve zameranej na vybudovanie kanalizačného systému 

    a prístupu k pitnej vode 

9. Rôzne – žiadosť Lumina, n.o. o odpustenie nájmu 

                  Žiadosť o dotáciu na výstavbu ihriska pri ZŠ – PD za 2000,00 Eur  

                  Dotazník k Programu rozvoja obce – doplnenie otázok 

                  Návrh rozpočtu obce – diskusia k pracovnému materiálu 

10.  Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

11.  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. 

Doplnenie programu nebolo navrhnuté. Poslanci predložený program jednomyseľne schválili.  

 

Za overovateľov určila poslancov: Ľubomír Mizia                                                                                     

                                                        JUDr. Miloš Remeš 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

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

                                                                        Peter Prezbruch 

                                                                        Peter Spišák                                                                                     

                                                                         

  K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 461/XI/2021, 462/XI/2021, 463/XI/2021.  

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolór obec Ing. Patrik Ivanišin predložil poslancom kontrolu plnenia uznesení za obdobie od 

13.5.2021 do 30.9.2021. Zameral sa hlavne na uznesenia, v ktorých bolo schválené vykonanie 

konkrétneho úkonu alebo uložená úloha.  Poslanci sa k jednotlivým uzneseniam pýtali doplňujúce 

otázky, ktoré boli zodpovedané starostkou a s predloženou kontrolou vyjadrili spokojnosť.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 464/XI/2021. 

 

3. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti ZŠ Zemplínska 

Teplica za školský rok 2020/2021 

Správu vypracovala riaditeľka základnej školy Mgr. Marcela Stančíková a predložila p. starostka. 

Správa je vypracovaná v zmysle príslušnej legislatívy a bola vopred zaslaná poslancom. Je 

zverejnená aj na webovom sídle školy. Správa obsahuje informácie o výchovno-vzdelávacom 

procese, aktivitách a záujmových činnostiach na škole, materiálno-technických podmienkach, 

organizácii vyučovania, dochádzke a prospechu žiakov. Hodnotí plnenie plánu podľa jednotlivých 

činností a vymenúva uskutočnené aktivity a podujatia v jednotlivých mesiacoch školského roka 

2020/2021.  

Poslancom chýbala účasť vedenia školy na zasadnutí. Starostka uviedla, že riaditeľka ZŠ sa 

ospravedlnila a obec na účasti zástupcu netrvala, nakoľko táto správa sa netýka aktuálneho 

školského roku, len hodnotí minulý. Poslanec JUDr. Miloš Remeš – píšu na nekonkrétne správy, 

ktoré neobsahujú skutočné problémy. Viacerí poslanci sa zaujímali, ako pokračuje riešenie 

problémov prezentovaných na predchádzajúcom zasadnutí, či došlo k zriadeniu poriadkových 

hliadok a k zlepšeniu situácie so správaním žiakov. Starostka – členov hliadky má navrhnúť škola, 

mená zatiaľ nedali, podľa vyjadrenia riaditeľky evidujú mierne zlepšenie situácie. Poslanec JUDr. 

Miloš Remeš – navrhuje hliadky v zložení 1 rodič a 1 zamestnanec komunitného centra, ktorí sa 

budú striedať. Starostka – zamestnankyne komunitného centra majú pracovnú náplň určenú Úradom 

splnomocnenca pre Rómske komunity. Poslankyňa Jolana Kočišová – na základe prezentovaných 

problémov na minulom zasadnutí taktiež očakávala účasť zástupcu školy, pýta sa, či škola robila 

dostatočné opatrenia v minulosti, pred 5 – 10 rokmi, keď situácia zašla tak ďaleko. Starostka – 

situácia sa vyhrotila najmä v poslednom čase, prispela k tomu aj pandémia, keď boli deti dlhší čas 

mimo školy. Poslanec JUDr. Remeš navrhol prijať uznesenie, aby škola informovala v nejakých 

pravidelných intervaloch o situácii v škole. Poslankyňa J. Kočišová  - je potrebné to uložiť ako 
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povinnosť. Starostka – uložiť je možné len konkrétnu úlohu. Poslanci po vzájomnej dohode uložili 

základnej škole úlohu predkladať na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva  správy o výchovno-

vzdelávacej situácii. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 465/XI/2021.  

 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti MŠ Zemplínska 

Teplica za školský rok 2020/2021. 

Správu vypracovala a predložila riaditeľka materskej školy p. Vlasta Fiľová, ktorá sa osobne 

zúčastnila na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správa je vypracovaná v zmysle príslušnej 

legislatívy a bola v predstihu zaslaná poslancom, aby sa s ňou oboznámili. Prináša informácie o 

výchovno-vzdelávacom procese, počte zamestnancov, tried a žiakov, o projektoch a aktivitách, 

ktoré sa v škôlke realizovali v predchádzajúcom roku. Riaditeľka MŠ zhrnula súčasnú situáciu 

v škôlke v porovnaní s minulým rokom. V súvislosti so zavedením povinnej predškolskej výchovy 

sa zvýšil počet detí z málo podnetného prostredia. V tomto prípade je veľmi nápomocný národný 

projekt PRIM, prostredníctvom ktorého sú zamestnaní pedagogickí asistenti, rodičovský asistent 

a sociálny pedagóg, ktorí pomáhajú zvládať prípadné problémy. V rámci tohto projektu dostáva 

škôlka aj financie na pomôcky a hygienické potreby. Pedagogický kolektív MŠ je plne 

kvalifikovaný. Škôlka je zapojená v programoch, v rámci ktorých deti dostávajú ovocie a mliečne 

výrobky navyše. V rámci projektu Predškoláci získali financie na zariadenie 1 triedy a vybavenie 

jedálne. Za sponzorský dar od nadácie Zemplínska mozaika sa plánujú  kúpiť preliezky a kolotoč na 

školský dvor. Spomenula viaceré akcie, ktoré zorganizovali v čase, keď to ešte dovoľovala 

epidemiologická situácia. Problémy majú s dochádzkou, u predškolákov sa musí sledovať a jej 

nedodržiavanie nahlasovať na obecný úrad a úrad práce. Poslanec JUDr. Miloš Remeš  - aké 

percento detí má problém s dochádzkou? Riaditeľka MŠ Vlasta Fiľová – je to rôzne, u menších detí 

je to spôsobené chorobnosťou a nedostatočnou imunitou, u starších detí, najmä z málopodnetného 

prostredia, je to okrem zdravotného stavu aj pedikulóza a nedostatok záujmu zo strany rodičov. Toto 

sa rieši aj v spolupráci s komunitným centrom, resp. formou dištančného vzdelávania, keď 

asistentky nosia a zbierajú pracovné listy od detí. Poslanec Ing. Ján Molnár – problémy 

s dochádzkou je potrebné riešiť a nahlasovať, aby nevznikol mylný dojem, že predškolské 

vzdelávanie je bez problémov. Poslanec Ľubomír Zambori – ak sa problémy nepodchytia 

v materskej škole, pokračujú potom na základnej škole a navyšujú sa. Je potrebné rodičov predvolať 

a riešiť to v spolupráci so sociálkou. Kontrolór obce Ing. Patrik Ivanišin – je možné takýmto 

rodičom siahnuť na prídavky na deti a vyrovnať z nich dlhy. Starostka – presne takto to funguje aj 

u nás, obec je osobitným príjemcom prídavkov na deti, použiť ich môžeme len v súlade s príslušnou 

legislatívou, na iné použitie musí dať rodič súhlas. 

Vlasta Fiľová - rodičia sú pravidelne informovaní  o dianí v škôlke, niektoré informácie by sa mohli 

zverejňovať aj na webstránke obce. Starostka – nie je to problém, ak bude súhlas od rodičov. Na 

záver riaditeľka poďakovala obci za veľmi dobrú spoluprácu. Poslanci ocenili podrobné informácie, 

správu jednomyseľne schválili a tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 466/XI/2021. 

 

5. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce /dokladová/. 

Starostka navrhla vykonať inventarizáciu majetku obce a jej rozpočtovej organizácie ku dňu 

31.12.2021. Jednalo by sa o inventarizáciu dokladovú, t. j. porovnanie inventúrnych súpisov so 

stavom v účtovníctve, nakoľko fyzická  hmotného majetku okrem zásob a dlhodobého hmotného 

majetku sa môže robiť aj v inej lehote, ktorá však nesmie prekročiť 4 roky a robila sa minulý rok.   

Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť inventarizačnú a likvidačnú komisiu. Za predsedu 

inventarizačnej komisie bol zvolený poslanec Ing. J. Molnár a za členov poslankyne Anna 

Kačuráková a Jolana Kočišová. Inventarizačná komisia bude zároveň plniť aj funkciu komisie 

likvidačnej.  Inventarizácia majetku začne dňa 03.01.2022 a bude ukončená dňa 31.1.2022 

Výsledky inventarizácie majetku obce sa predložia obecnému zastupiteľstvu najneskôr do 

28.02.2022. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 467/XI/2021. 
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6. VZN 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 2022 je vo vyšších sumách 

v porovnaní s rokom 2021.  Návrh VZN č. 4/2021 bol v predstihu  zverejnený na úradnej tabuli a 

webovom sídle obce a e-mailom zaslaný poslancom. Poslanci VZN č. 4/2021 jednohlasne schválili. 

 

7. Smernica o pripojení na obecnú kanalizáciu a vodovod 

Na predchádzajúcich zasadnutiach OZ poslanci rozhodli, že je potrebné prijať novú smernicu, v 

ktorej budú presne stanovené podmienky pripojenia nových odberateľov na obecný vodovod a 

kanalizáciu. Návrh smernice vypracoval kontrolór obec Ing. Patrik Ivanišin a bola zaslaná 

poslancom ako pracovný materiál na septembrové zasadnutie, kedy sa z dôvodu rozsiahlosti 

materiálu a potreby dôkladného naštudovania  o smernici nerozhodovalo. Poslanec JUDr. Miloš 

Remeš – smernica je dobre spracovaná, je potrebné zabezpečiť jej dodržiavanie. 

Poslanec Ľ. Zambori – už teraz sa nedodržiava. Poukázal na prípad, keď podnikateľ sa napojil na  

potrubie spoločnosti Jednota. Pýta sa, či je to v súlade so smernicou a zákonom. Kontrolór Ing. 

Patrik Ivanišin – určite nie je, distribútor je len obec, iný subjekt nemá právo poskytovať takéto 

služby. 

Poslankyňa Jolana Kočišová – ako to bude s novými odberateľmi, dovolíme napojiť sa všetkým, či 

len akútnym prípadom? Kontrolór Ing. Patrik Ivanišin - po úpravách na vodnom zdroji Sady klesla 

spotreba, nie je dôvod nepredávať vodu aj ďalším záujemcom. Starostka – áno, máme voľnú 

kapacitu.  Čo sa týka kvality vody, po spustení úprav bola dobrá, v súčasnosti sa znovu zvýšilo 

železo a mangán, pracovníci firmy nastavili úpravňu na regeneráciu 3 x denne, dnes brali vzorky 

vody.  Poslanec JUDr. Miloš Remeš – podľa smernice by sme náš nesúhlas museli zdôvodniť. 

Uviedol, že ak sa dodávateľ zaviazal upraviť Fe a Mn a nesplnil to, mali by sa mu krátiť platby. Je 

potrebné dať reklamáciu. Taktiež uviedol, že voda je prechlórovaná. Starostka – na správne 

fungovanie úpravne je určená presná hladina chlóru, stále sme na hrane, nedávame maximum, lebo 

sa ľudia sťažujú. Zajtra prídu zástupcovia firmy na čistenie potrubia, dajú cenovú ponuku. 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – potrubie nebolo nikdy čistené? Starostka – nie, neboli na to 

technické možnosti, rozvody sa robili v 70.tych rokoch, jedine na Obchodnej ulici sú nové.  

Poslankyňa J. Kočišová – odkedy sa bude platiť za vodu podľa vodomerov? Starostka – už od 1.7. 

sa platí, drvivá väčšina občanov má namontované vodomery. 

Poslankyňa J. Kočišová – pýta sa ohľadom faktúr za rozbory z obecných studní, myslia sa tým len 

oficiálne zdroje, či aj studne na verejných priestranstvách v obci. Bolo by dobré urobiť z nich 

rozbor, aby sme zistili kvalitu vody.  Starostka – len oficiálne vodné zdroje, vodu zo studní po obci 

nepredávame občanom, slúžia len ako rezervoár, rozbor vody je nákladná záležitosť. 

Poslanci po diskusii schválili smernicu Technické podmienky pripojenia do verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie v obci Zemplínska Teplica a zároveň súhlasili s pripojením občanov, ktorí 

o to písomne požiadali, za predpokladu, že realizácia bude v súlade s prijatou smernicou. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 468/XI/2021. 

 

8. Informácia o výzve zameranej na vybudovanie kanalizačného systému a prístupu  

k pitnej vode 

Starostka informovala poslancov, že v minulosti vyhlásená výzva Podpora dobudovania 

inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych 

komunít, o ktorej boli poslanci informovaní na predchádzajúcich zasadnutiach, má teraz nové 

výhodnejšie podmienky, napr. nulovú spoluúčasť zo strany obcí alebo rozdelenie výdavkov medzi 
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MRK a ostatné časti obce v pomere 1:1.  

Poslanci informácie vzali na vedomie a po zvážení  rozhodli do projektu nevstupovať, nakoľko 

napriek výhodnejším podmienkam zostali viaceré riziká, ktoré by v budúcnosti mohli mať za 

následok neoprávnenosť výdavkov. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 

469/XI/2021. 

 

9. Rôzne 

A/žiadosť Lumina, n.o. o odpustenie nájmu 

Nájomca nebytových priestorov v kultúrnom dome a prevádzkovateľ denného stacionára nezisková 

organizácia LUMINA písomne požiadala obecné zastupiteľstvo o odpustenie resp. zníženie nájmu, 

z dôvodu, že pre koronakrízu majú obmedzený počet klientov a priestory využívajú len sporadicky. 

Poslanci po diskusii väčšinovo rozhodli nevyhovieť žiadosti, nakoľko nájomné nie je vysoké a obec 

už v rámci kultúrneho domu uhrádza kúrenie pre stacionár. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 470/XI/2021. 

 

B/ Žiadosť o dotáciu na výstavbu ihriska pri ZŠ – PD za 2000,00 Eur 

Starostka informovala poslancov o možnosti získať finančné prostriedky z Fondu na podporu športu 

na multifunkčné ihrisko, orientačná cena do 100 000,00 Eur, so spoluúčasťou 30%. Obec bola 

oslovená firmou, ktorá nám urobí cenovú ponuku aj spracuje projektovú dokumentáciu, orientačná 

cena cca 2000,00 Eur. Ihrisko by bolo umiestnené na obecnom pozemku na Ulici na záhumní. 

Taktiež základná škola má možnosť získať financie na ihrisko z ministerstva školstva, podmienkou 

je mať vypracovaný projekt a stavebné povolenie. Ak by sme dali vypracovať projektovú 

dokumentáciu, mohla by sa využiť pre potreby oboch žiadostí, čím sa zvýši šanca na schválenie. 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – pripomenul svoju požiadavku na úpravu plochy na asfaltovom 

ihrisku. Starostka – zástupcovia firmy prídu v priebehu tohto týždňa do obce, požiadame o cenovú 

ponuku. 

Poslanec Peter Spišák – neuvažovalo sa pôvodne o umiestnení multifunkčného ihriska na ploche 

asfaltového? Vzadu za školou nebude na očiach a hrozí jeho zničenie. Starostka – pôvodne sa o tom 

uvažovalo, ale po rozšírení kapacity materskej školy je vhodnejšie ponechať asfaltové ihrisko ako 

súčasť areálu pre deti MŠ, nakoľko súčasná rozloha školského dvora nie je dostatočná.  

Poslankyňa Jolana Kočišová – spoluúčasť je vysoká, 30 000,00 Eur je veľká položka v rozpočte. 

Uviedla príklad obce Malé Ozorovce, kde postavili svojpomocne ihrisko za 25 000,00 Eur. Taktiež 

upozornila, že obecných pozemkov nemáme veľa. Poslanec Peter Prezbruch – ihrisko v M. 

Ozorovciach je nepostačujúce pre všetky športy. Pýta sa, ako to bude s prevádzkou ihriska 

a zodpovednosťou zaň. Starostka – závisí od nás, aký režim si nastavíme. Viaceré obce nemajú 

ihrisko voľne prístupné, je tam správca, ktorý ho zamyká. 

Kontrolór Ing. Patrik Ivanišin – projektová dokumentácia je základ, bez ktorého sa nepohneme. 

Poslanci po diskusii schválili obstaranie projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 470/XI/2021. 

 

C/ Dotazník k Programu rozvoja obce – doplnenie otázok 

Starostka informovala poslancov, že v súvislosti s programom rozvoja obce na roky 2021-2027, 

ktorého obstaranie bolo schválené na minulom zasadnutí, je potrebné vypracovať dotazník pre 

občanov za účelom zistenia ich názorov a preferencií. Návrh dotazníka nám zaslala spoločnosť, 

ktorá obstaráva Program rozvoja obce a je potrebné tam doplniť otázky podľa našich potrieb, aby 

sme zistili, čo občanom chýba v obci a čo by zlepšili. Poslanci v diskusii navrhli do dotazníka 

zaradiť otázky na dom seniorov, zdravotné stredisko, obecné bytovky, zberný dvor, kompostovisko, 

detské ihriská, výsadbu zelene, vodovod, denné centrum pre dôchodcov, pre mamičky s deťmi, 

poriadok v obci, znečisťovanie verejných priestranstiev, nelegálne skládky. Ďalšie návrhy môžu 

poslanci poslať mailom. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 471/XI/2021. 
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D/ Návrh rozpočtu obce – diskusia k pracovnému materiálu 

Starostka informovala poslancov, že návrh rozpočtu obce, ktorý im bol zaslaný mailom, môžu teraz 

pripomienkovať. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, v rezervnom fonde máme cca 

90 000,00 Eur, ktoré sa môžu použiť na investície, napr. na spomínané multifunkčné ihrisko. Bola 

tam doplnená ešte žiadosť o dotáciu od DO Fénix. Ďalšie zasadnutie by malo byť okolo polovice 

decembra, aby sa stihla 15-dňová doba zverejnenia rozpočtu a mohol od 1.1.2022 začať platiť. 

Poslankyňa Jolana Kočišová – mala predstavu, že sa bude prechádzať položka po položke, sťažuje 

sa, že nemá vytlačený návrh pred sebou. Starostka – všetky materiály boli zaslané v predstihu 

mailom.  

Kontrolór Ing. Patrik Ivanišin – vyjadril výhrady k forme rozpočtu, ktorý je vo formáte pdf. 

Požaduje vo formáte xls., aby si mohol robiť medzisúčty. Chýba tam skutočnosť za obdobie 1-

10/2021 a sú tam podľa jeho názoru logické chyby, napr. na roky 2024-2025 je na mzdy 

rozpočtované menej ako na r. 2022, plánuje snáď úrad prepustiť nejakých zamestnancov? Takisto je 

zbytočne podrobný – napr. sú tam uvedené odvody, čo pre poslancov nie je dôležité 

a zneprehľadňuje to tabuľku. Poslankyňa Jolana Kočišová – ocenila, že konečne niekto pomenoval 

odborne výhrady, ktoré má aj ona sama. 

Starostka – rozpočet je výstupom z nášho účtovného programu IFOsoft, nemáme vedomosť, či sa 

dá exportovať do programu Excell, nebola taká potreba doteraz, budeme to konzultovať 

s dodávateľom softvéru. Skutočnosť za obdobie 1-10/2021 doplníme. Mzdové náklady na r. 2022 

zohľadňujú ukončenie funkčného obdobia starostky, neplánujeme nikoho prepúšťať. Čo sa týka 

formy rozpočtu – v minulých obdobiach sa dával stručnejší, takýto podrobný sa dáva na základe 

požiadaviek poslancov, ktorí chceli presne vidieť, kde všade idú obecné peniaze. Rozpočet vieme 

urobiť v rôznej forme, podľa toho, aké výberové podmienky zadáme. V prípade, že by sa obecné 

zastupiteľstvo konalo na obecnom úrade, mohol by byť vytlačený aj okamžite.  

Kontrolór Ing. Patrik Ivanišin – prečo musí byť rozpočet schválený do konca roka? Nevidí dôvod 

na náhlenie, kľudne môže byť provizórium, v januári a februári sa aj tak nerobia žiadne investície. 

Starostka – obec sa vždy správala rozpočtovo zodpovedne, tak, ako hovorí zákon. Pokiaľ nie sú 

vážne okolnosti, nie je dôvod fungovať v provizóriu. Na pripomienky k rozpočtu máme dostatočnú 

časovú rezervu, poslanci nech sa sami rozhodnú, či si urobia k rozpočtu stretnutie, alebo pošle 

každý svoj návrh mailom alebo inou formou. 

Poslankyňa Jolana Kočišová – o takéto stretnutie nebol minulý rok medzi poslancami záujem. 

Poslanec Peter Prezbruch – nevidí dôvod zúčastňovať sa na stretnutí, keď nemá k rozpočtu žiadne 

pripomienky, verí zamestnancom obce, že ho dobre zostavili. 

Poslankyňa Jolana Kočišová – pýta sa, či nie je potrebné upraviť aj príjmovú stranu rozpočtu, hoci 

to nie je populárne opatrenie. 

Starostka – poplatky za kanál a vodu nám určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, daň 

z nehnuteľnosti a poplatky za TKO sa môžu meniť, záleží to na poslancoch. Je potrebné dať návrhy 

a zmeniť všeobecne záväzné nariadenie. 

Poslankyňa Jolana Kočišová – je dôležité o tom diskutovať. Vyjadrila názor, že platiť má každý, kto 

odpad vytvára. V obci 1/3 obyvateľstva vytvára mnoho odpadu a neplatí zaňho. Je potrebné prijať 

opatrenia na lepšie hospodárenie s odpadom. 

Na záver sa poslanci zhodli na termíne stretnutia k rozpočtu, ktoré sa bude konať na obecnom 

úrade, svoju účasť resp. neúčasť potvrdia mailom. Taktiež žiadajú zaslanie skráteného návrhu 

rozpočtu. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 472/XI/2021. 

 

10. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

Starostka informovala poslancov, že je znovu možné získať finančné prostriedky na zberný dvor. 

Projekt už máme, v minulosti nebola naša žiadosť opakovane schválená. Umiestnený by mal byť 

v blízkosti ČOV na obecnom pozemku. Poslanec Peter Prezbruch – nebude to zasahovať do 

plánovanej výstavby v blízkosti? Starostka – nie, nebude. Termín na podanie žiadosti je 15.1.2022, 

v prípade nejakých zmien v projekte by sa tento termín nestíhal. Poslanci po nahliadnutí do 

projektovej dokumentácie a upresnení rozmerov a umiestnenia zberného dvoru schválili 
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jednomyseľne zapojenie sa do výzvy. 

 

Ďalej informovala poslancov, že z minulého zasadnutia nebolo do záverov zaradené uznesenie 

o pripomienke p. D. Ivanišina k územnému plánu z dôvodu nejasnej formulácie v návrhu uznesenia. 

Po diskusii sa uznesenie prijíma v rovnakej forme, ako bolo schválené na minulom zasadnutí. 

 

Ďalej informovala poslancov, že naša žiadosť na opatrovateľskú službu bola schválená, nástup 

predpokladáme od 1.12.2021 resp. od 1.1.2022, podľa podpisu a účinnosti zmluvy.  

Poslankyňa Jolana Kočišová – chce sa zúčastniť výberového konania na opatrovateľky. 

 

Na záver informovala poslancov, že Mikuláš sa uskutoční aj tento rok kvôli pandemickým 

opatreniam v rovnakej forme, ako minule. V nedeľu 5.12. v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi 

prejde mikulášske auto po obci a roznesie deťom balíčky.  

 

Poslankyňa Jolana Kočišová – pýta sa na poukážky pre dôchodcov a knihu Poviedky z Kerestúra, je 

potrebná pomoc poslancov? 

Starostka – poukážky pôjdu do obehu budúci týždeň, knihy rozdávame priebežne, za pomoc 

budeme radi. 

 

Poslanec Ľubomír Zambori – navrhuje do uličky pri kultúrnom dome umiestniť dopravnú značku 

Zákaz státia, nakoľko je pravidelne blokovaná a autá, ktoré privážajú klientov do stacionára, 

nemajú kadiaľ prejsť. Starostka – táto ulička nie je obecná komunikácia, ale v podstate chodník.  

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – v tejto súvislosti upozornil, že z výjazdu Obchodnej na Sorošku 

zmizla značka Prikázaný smer jazdy. Starostka  - vieme o tom, už je objednaná. 

Poslanec Ľubomír Mizia – takáto značka zmizla aj pri vjazde z Okružnej na Agátovú. 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – kritická je aj križovatka Záhradná-Obchodná, vodiči nerešpektujú 

pravidlo pravej ruky, je potrebné vyznačiť vedľajšiu cestu. To isté na križovatke Okružná – Pod 

kostolom. 

Poslanec Peter Prezbruch – aj výjazd od hydinárskej farmy na Novú ulicu je potrebné riešiť. 

Kontrolór Ing. Patrik Ivanišin – upozornil poslancov, že umiestňovať značky po obci je možné len 

na základe schváleného dopravného plánu, čo je nákladná záležitosť. 

Starostka – dopravný projekt máme, dáme ho aktualizovať a doplniť a predložíme na schválenie na 

dopravný inšpektorát. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – je potrebné uvažovať o komplexnej rekonštrukcii Domu smútku, je 

popukaný, nie je to dôstojná vizitka pre obec. Starostka – v súčasnosti žiadame o dotáciu na 

rekonštrukciu – prístrešok k domu smútku, komplexnú rekonštrukciu je potrebné naplánovať 

v rozpočte. 

Poslankyňa Jolana Kočišová – v tejto súvislosti sa pýta, prečo ešte nezačali práce na prístrešku 

k domu smútku, keď je už dávno vybraná firma. Starostka – ukončené výberové konanie na 

zhotoviteľa stavby bolo podmienkou na podanie žiadosti o dotáciu, výsledok zatiaľ nepoznáme, 

samozrejme víťazná firma si je vedomá, že zákazka sa bude realizovať po schválení našej žiadosti 

o dotáciu. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – zábradlie okolo zastávky pri základnej škole je v zlom stave, minule 

tam skoro zrazil dieťa, je potrebné to vyriešiť. Starostka – tento úsek je riešený v rámci projektu 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií spolu s chodníkom pri ZŠ, Letnou ulicou a Hlavnou – 

Majetky. Žiadosť nám bola schválená ešte v r. 2019, vysúťažili sme dodávateľa a verejné 

obstarávanie je od r. 2020 na kontrole, zatiaľ nemáme z ministerstva informácie o výsledku. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – upozornil, že po miestnych komunikáciách sa pohybujú autá 

s vysokou tonážou, napr. kamióny s drevom, mali by platiť poplatok za užívanie miestnych 
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komunikácií, mala by sa taká povinnosť ustanoviť do VZN.  Kontrolór Ing. Patrik Ivanišin – mohla 

by sa dať aj zákazová značka, s výnimkou pre konkrétne vozidlá so súhlasom obce. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – voda sa stáva čoraz vzácnejšou komoditou, je potrebné ďalej sa 

usilovať o získanie vodného zdroja na Ortáši do vlastníctva obce. Preveroval si situáciu na Lesoch 

SR a na Slovenskom pozemkovom fonde a zistil, že od obce neevidujú žiadnu žiadosť v tejto veci. 

Starostka – to nie je pravda, môžeme kedykoľvek ukázať dokumentáciu.  Poslanec JUDr. Miloš 

Remeš – zrejme som potom dostal nesprávne informácie. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – pripomenul, že žiadal prehľad platenia dane z nehuteľnosti za 

právnické osoby a urbariát a dodnes ho nedostal. Zastáva názor, že obec robí výber daní zle a mohla 

by získať viac finančných prostriedkov. Starostka – prehľad dodáme. Ing. Patrik Ivanišin – z pozície 

kontrolóra spracuje takýto prehľad.  

 

Poslankyňa Jolana Kočišová – vracia sa k predchádzajúcemu zasadnutiu OZ, na ktorom sa 

zúčastnili zástupcovia ZŠ a rodičia s problémovými deťmi – navrhuje zriadiť komisiu na ochranu 

verejného poriadku, mnohé obce ju majú. 

Poslanec Ľubomír Zambori – predtým to malo väčší efekt, dnes nemá komisia nijaké právomoci. 

Starostka – poslanci môžu komisie zriaďovať a rušiť kedykoľvek počas volebného obdobia, na 

nasledujúce OZ je potrebné  predložiť návrh a dať hlasovať. 

 

Poslanec JUDr. Miloš Remeš – je potrebné si pozrieť rokovací poriadok zastupiteľstva, nebol 

upravovaný 10 rokov. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 473/XI/2021. 

 

11. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

Overovatelia: Ľubomír Mizia                                                                                     

                       JUDr. Miloš Remeš                                                                          

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 


