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                                                         Z Á P I S N I C A  

         z 33. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 03. 2022 o 17.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

Anna Kačuráková, poslankyňa                               Ivana Andrejková, samostatný odborný referent         

Jolana Kočišová, poslankyňa                                  Miriama Kompírová, samost. odbor. referent  

Ľubomír Mizia, poslanec                                                  

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec – dostavil sa po otvorení zasadnutia 

Peter Spišák, poslanec                                                                         

MDDr. Štefan Šosták, poslanec   

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                                                                                                    

Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce 

Neprítomní:   
Peter Prezbruch, poslanec, JUDr. Miloš Remeš, 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. Poskytovanie služby verejného osvetlenia - prezentácia /zástupca VSD/ 

3. Program rozvoja obce – informácia o postupe prác /zástupca CRR Košice/ 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 

5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2021 

6. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2021 

7. Správa o výsledku inventarizácie za rok 2021 

8. Informácia o úrovni triedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2021 

9. Vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ  

     v Zemplínskej Teplici v súvislosti s ukončením volebného obdobia riaditeľky 

10. Návrh na Zmenu štatútu obce § 35  

11. Návrh na ocenenie hasičov 

12. Pridelenie bytu v bytovom dome č. 516 

13. Rôzne: 1. Schválenie dotácie pre Fénix     

                  2. Cenová ponuka na PD – rekonštrukcia ČOV 

                  3. Športová činnosť s mládežou 

                  4. Určenie ceny pre slovník 

                  5. Riešenie problematiky túlajúcich sa psov 

                  6.  Podpora občanom Ukrajiny  

                  7. Pridelenie bytu  

                  8. Plynofikácia kuchyne v KD 

                  9. VSE – vysoké napätie do zeme 

                  10. Štelbacká Cindy – žiadosť o odkúpenie pozemku 

                  11. Odstúpenie od zmluvy s firmou BLS, s.r.o. 

14.  Interpelácie poslancov a informácie starostky obce /asfaltové ihrisko/  

15.  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 6 poslancov a zasadanie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.                 

Oboznámila ich s programom rokovania. Starostka dala hlasovať o predloženom programe.   

 Poslanci predložený program jednomyseľne schválili.  

 

Za overovateľov určila poslancov: Peter Spišák 

                                                        Ľubomír Zambori                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Za zapisovateľku určila: Miriama Kompírová 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Ľubomír Mizia                                                                     

                                                                        Anna Kačuráková 

                                                                        Jolana Kočišová   

                                                                         

  K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 512/III/2022, 513/III/2022, 514/III/2022. 

 

Po otvorení sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva  dostavil poslanec Doc. Ing. Ján Molnár, PhD. 

čím sa počet prítomných poslancov zvýšil na 7. 

 

2. Poskytovanie služby verejného osvetlenia - prezentácia /zástupca VSD/ 

Informáciu o možnosti poskytovania služieb verejného osvetlenia spoločnosťou VSD poslancom 

poskytla p. Soňa Kučeráková, obchodná zástupkyňa. Uviedla, že v rámci ponuky by vymenili 

jestvujúce svietidlá v počte 146 kusov za nové, zároveň by vymenili vodič AIFe za izolovaný vodič, 

zabezpečovali by údržbu počas 10 rokov. V ponúkanej cene  948, Eur mesačne s DPH je zahrnutá aj 

spotreba elektrickej energie, čo pri zvyšujúcich sa jej cenách nie je zanedbateľná položka, tiež 

spotreba 2 reflektorov, vianočného osvetlenia, svietidlá by v stlmenom režime fungovali od 

22.00 – 04.00 hod. Po skončení zmluvy bude verejné osvetlenie odovzdané obci. Poslanci sa po 

diskusii zhodli na tom, že je potrebné obstarať projektovú dokumentáciu, ktorá zmapuje súčasný 

stav a navrhne nové riešenie. Následne bude potrebné výberové konanie na zhotoviteľa, kde sa 

môže prihlásiť aj VSD, a.s.. 

Ing. Patrik Ivanišin – informoval sa či sa v prípade poruchy vymieňajú svietidlá počas trvania 

zmluvy a taktiež navrhol dať urobiť energetický audit  

p. Zambori – sa informoval akú svietivosť majú svietidlá  

Starostka informovala poslancov, že s výsledkom rokovania oboznámi VSD a návrh zmluvy im 

bude zaslaný.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 515/III/2022. 

 

Po druhom bode programu sa o slovo prihlásili občania z Okružnej ulice p. Špernogová a p. 

Domaracká. Informovali sa o možnosti zásobovania občanov pitnou vodou, nakoľko voda v ich 

studniach je len úžitková. Chceli vedieť, či by sa nedala namontovať pumpa na zásobovanie pitnou 

vodou, nakoľko je problém so zásobovaním. Starostka informovala, že projekty na vodu sú v štádiu 

realizácie. Poslanci navrhli dať urobiť rozbory z obecných studní a na základe výsledkov sa 

rozhodnúť o ďalšom postupe.  

p. Kočišová a p. Zambori navrhli dať urobiť rozbory zo všetkých obecných studní.  
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3. Program rozvoja obce – informácia o postupe prác /zástupca CRR Košice/ 

Obec v súčasnej dobe spracúva nový Program rozvoja obce. V spolupráci s Centrom regionálneho 

rozvoja Košického kraja boli občanom doručené dotazníky, vyplniť sa dali aj elektronicky. 

Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnila Mgr. Melišeková, ktorá informovala poslancov, že 

bolo doručených celkom 207 dotazníkov z toho 50 v papierovej forme. Dotazníky v papierovej 

forme odovzdali prevažne dôchodcovia, v ktorých prevládali voľnočasové aktivity, šport a  

multifunkčné ihrisko. Oznámila, že celý dokument bude po spracovaní možnosť pripomienkovať,  

ale bude potrebné ho zverejniť na úradnej tabuli. Priestor na pripomienkovanie bude 2 týždne, 

pripomienky budú doplnené a tak bude možné ho schvaľovať do finálnej verzie.  

Návrh PRO je pred ukončením. Zašle nám ho elektronicky na pripomienkovanie a doplnenie. 

p. Kočišová – počet 207 odovzdaných dotazníkov sa jej zdal malý, informovala, že občania sa jej 

pýtali prečo boli dotazníky doručované na počet domácnosti a nie na počet osôb  

Ing. Melišeková – informovala, že v dotazníku mohlo byť zaškrtnutých viac možností od viacerých  

členov domácnosti. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 516/III/2022. 

 

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 vypracoval a predložil Ing. Patrik Ivanišin, kontrolór obce. 

Konštatoval, že uznesenia zo zasadaní obecných zastupiteľstiev sú kontrolované pravidelnejšie. 

Informoval poslancov, že je potrebné prehodnotiť frekvenciu podávania správ zo základnej školy, 

nakoľko situácia v škole sa zlepšila. Navrhol, aby sa návrh zmeny rozpočtu schvaľoval 

v štvrťročných intervaloch a ak sa zmena schváli, tak výstup novej zostavy rozpočtu zaslať 

poslancom. Taktiež navrhol, aby sa rozpočtu základnej školy venoval samostatný odsek.  Upozornil, 

že na webovom sídle obce nie sú zverejnené objednávky za IV. Q. 2020 a že ak nie je pri zmluvách 

zverejnená príloha, tak je to neplatné. Oznámil poslancom, že každému zašle návrhy a pripomienky, 

aby sa na ďalšom zasadaní OZ rozhodlo, či je postup správny.  

p. Andrejková – informovala poslancov, že po každej zmene rozpočtu môže poslancom zaslať  

tabuľku so zmenou. 

Ing. Sikorová – tiež informovala poslancov, že zmeny v rozpočte základnej školy môže po zmene 

spracovať do samostatnej tabuľky  

Poslanci Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 zobrali na vedomie.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 517/III/2022. 

 

5. Správa o plnení rozpočtu obce za rok 2021 

Správu o plnení rozpočtu obce vypracovala a predložila ekonómka obecného úradu 

p. Ivana Andrejková.   

Poslanci nemali doplňujúce otázky a zobrali ju na vedomie. 

Písomná správa o plnení rozpočtu obce za rok 2021 tvorí prílohu zápisnice.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 518/III/2022. 

 

6. Správa o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2021 

Správu o plnení rozpočtu základnej školy za rok 2021 vypracovala a predložila ekonómka základnej 

školy Ing. Mária Sikorová. Pani starostka ospravedlnila riaditeľku základnej školy Mgr. Marcelu 

Stančíkovú, ktorá sa nezúčastnila zasadania obecného zastupiteľstva z pracovných dôvodov. 

Ing. Molnár – upozornil ZŠ na včasné podávanie správ, nakoľko sú poslancom zasielané neskoro. 

Poslanci nemali iné doplňujúce otázky a zobrali ju na vedomie   

Správa tvorí prílohu zápisnice a bude poslancom preposlaná emailom.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 519/III/2022. 

 

7. Správa o výsledku inventarizácie za rok 2021 

Správu o výsledku inventarizácie za rok 2021 predložila p. Ivana Andrejková spolu s predsedom 

inventarizačnej komisie Doc. Ing. Jánom Molnárom, PhD.. Robila sa dokladová inventarizácia. 
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Konštatovali, že neboli zistené žiadne rozdiely a inventarizácia prebehla bez problémov.  

Zároveň predseda inventarizačnej komisie pochválil členky IK, že sa jej venovali podrobne. 

Pani Andrejková osobitne poukázala na pohľadávky obce, ktoré sú pomerne vysoké. 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 520/III/2022. 

 

8. Informácia o úrovni triedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2021 

Informáciu o úrovni triedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2021 podala pani starostka. 

Navrhla motivovať rómskych občanov k separácii odpadu – dobré podmienky má napr. obec Čirč 

p. Kočišová – navrhla vymeniť kontajnery na cintoríne a práčovni za menšie  

                    - viac sa venovať spravovaniu potoka Teplica  

p. Zambori – upozornil, aby sa zabránilo zaplneniu odpadom „Komarovej jaruhy“  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 521/III/2022 

 

9. Vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ  

     v Zempl. Teplici v súvislosti s ukončením volebného obdobia riaditeľky 

Starostka informovala poslancov, že podmienky vypísania výberového konania na obsadenie 

funkcie riaditeľa ZŠ mali zaslané vopred, aby sa s nimi mohli oboznámiť včas.  

Termín na podávanie prihlášok na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ je 12. 4. 2022 do 12.00 hod. 

Táto informácia bude zverejnená na webovom sídle obce, úradnej tabuli, webovej stránke  

Regionálnej školskej správy Košice, prípadne vyhlásená v miestnom rozhlase.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 522/III/2022 

 

10. Návrh na Zmenu štatútu obce § 35  

Starostka informovala poslancov, že je potrebné zmeniť štatút obce, nakoľko pôvodný je už 

neaktuálny. V navrhovanej zmene § 35 sa jedná o výšku odmeny spojenej s udelenou cenou obce. 

MDDr. Šosták – cena obce sa udeľuje občanovi, ktorý má určité zásluhy voči obci 

Poslanci navrhli cenu obce v sume do 500,- Eur a túto aj schválili.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 523/III/2022 

 

11. Návrh na ocenenie hasičov 

Starostka oboznámila poslancov, že tento rok si organizácia DHZ pripomenie 100. výročie svojho 

založenia. Oslavy sú naplánované na 2.- 3. 7. 2022, ale ich prípravám sa bude venovať  

na samostatnom zasadnutí OZ. Pri tejto príležitosti starostka navrhla oceniť našich dobrovoľných  

hasičov za ich obetavú prácu  a udeliť čestné uznanie aj pre bývalých členov DHZ. Poslanci navrhli 

na cenu obce 6+2 najaktívnejších hasičov s finančnou odmenou 200,00 Eur, 11 hasičom cenu 

starostu obce s vecnou cenou a ďalším čestné uznanie. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 

524/III/2022 

 

12. Pridelenie bytu v bytovom dome č. 516 

Starostka informovala, že obci bolo doručené oznámenie od jedného nájomníka, že k 30.4.2022 

ukončuje nájomný vzťah na 3-izbový byt v bytovom dome „A“, nakoľko nadobudol vlastnú 

nehnuteľnosť. Informovala, že oslovia ďalších žiadateľov o byt, ktorí sú v poradovníku. 

Prideleniu tohto bytu sa bude venovať najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva po spätnej 

väzbe od oslovených žiadateľov o byt.  

 

13. Rôzne:  

1. Schválenie dotácie pre Fénix     

Detská organizácia FÉNIX, ktorá pôsobí v Základnej škole v Zemplínskej Teplici pod vedením  

Mgr. Miroslavy Stropkaiovej, požiadala o dotáciu na svoju činnosť a činnosť futsalového tímu 

v sume 1.000,- Eur.  

Poslanci konštatovali, že organizácia FÉNIX úspešne reprezentuje našu školu a dotáciu si zaslúži. 

Túto dotáciu schválili bez pripomienok. K bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 525/III/2022  
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                  2. Cenová ponuka na PD – rekonštrukcia ČOV- neprerokovávalo sa. 

 

                  3. Športová činnosť s mládežou 

Na zasadanie obecného zastupiteľstva sa dostavil p. Erik Genco, ktorý sa nedávno prisťahoval  

do našej obce a má záujem o prácu s mládežou – konkrétne futbal. Informoval poslancov o svojich  

predstavách spolupráce – zatiaľ by začal len rekreačnou formou. Navrhol oznámiť svoj zámer 

cestou miestneho rozhlasu, aby sa deti stretli na futbalovom ihrisku, prípadne zorganizovať turnaj  

a na budúcu sezónu sa zapojiť do súťaže. Oslovil by mládež vo veku 7 – 15 rokov. Taktiež navrhol, 

či by nebola možná spolupráca so základnou školou. Privítal by aj pomoc pri organizovaní.  

p. Molnár – je predsedom komisie školstva, mládeže a športu. Víta túto aktivitu. Dohodli sa na tom, 

že podrobnosti si upresnia na zasadnutí komisie za účasti p. Genca. Obec poskytne priestory. 

 

                  4. Určenie ceny pre slovník 

Starostka informovala, že bol vydaný slovník, ktorého rozšírené vydanie spracovala p. Terézia 

Kubániová. Krátky slovník nárečia slovenského Zemplínskoteplického – Abo jak še dakedi 

u Keresture hutorilo podľa Terézie Kubániovej bol vydaný v náklade 1.000 kusov. Je potrebné 

schváliť podmienky jeho distribúcie. Poslanci predajnú cenu slovníka schválili v sume 10,- Eur 

a navýšila sa cena knihy o obci na 12,- Eur. Starostka taktiež navrhla oceniť pani Teréziu 

Kubániovú za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry pri príležitosti jej životného jubilea. Ocenenie sa 

bude riešiť pri príležitosti folklórnych slávností. K bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 

526/III/2022 

 

                  5. Riešenie problematiky túlajúcich sa psov 

Starostka informovala, že Slovenská pošta opakovanie požiadala o riešenie problematiky túlajúcich  

sa psov na rómskej osade, nakoľko je problém doručovania zásielok na Lesnej a Požiarnickej ulici.  

Starostka požiadala o spoluprácu terénne sociálne pracovníčky, aby zistili počet voľne sa 

pohybujúcich psov v tejto lokalite. Spracovanú štatistiku predložili na obecný úrad. Je potrebné 

zvážiť, či ich nahlásiť odchytovej službe alebo sterilizovať.  

p. Andrejková – odporúča vyzvať majiteľov psov, aby zaplatili poplatok za psov, ináč budú psy 

odovzdané odchytovej službe.  

Poslanci navrhli nezaoberať sa problematikou psov na rómskej osade, ale zabezpečiť pre týchto 

občanov panel s poštovými schránkami, ktorý by bol umiestnený pri budove komunitného centra,  

ako sa o tom rozprávalo už na predchádzajúcom zasadaní OZ. Každý občan by dostal kľúče od 

svojej schránky a poštu by si vyberal sám.  

 

                  6.  Podpora občanom Ukrajiny  

V súčasnej dobe ako všetci vieme prebieha vojna na Ukrajine. Starostka informovala poslancov,  

že by bolo dobré, aby obec mala určitú finančnú potrebu v prípade pomoci pre občanov Ukrajiny. 

Navrhla poslancom, aby jej schválili určitý finančný limit, s ktorým by v prípade potreby mohla 

manipulovať na akékoľvek výdavky spojené s touto pomocou. Poslanci navrhli limit finančných 

prostriedkov v sume 2.000,- Eur, ktorý aj schválili.   K bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 

527/III/2022 

 

                 7. Pridelenie bytu – bolo prerokované ako samostatný bod. 

 

                  8. Plynofikácia kuchyne v KD 

Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa poslanci zaoberali výmenou starých 

elektrospotrebičov za nové a s tým spojenú rekonštrukciu elektriny. Poslanci boli pani starostkou 

oboznámení s tým, že bola by možná aj plynofikácia. Cena práce s materiálom by bola cca od 

1700,00 do 2000,00 Eur. Spotrebiče sú lacnejšie ako elektrické.  Podľa konštatovania oslovených 

catteringových firiem sú výhodnejšie plynové spotrebiče.  Poslanci po diskusii schválili 
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plynofikáciu kuchyne. K bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 528/III/2022 

  

                  9. VSE – vysoké napätie do zeme 

Obec oslovili na spoluúčasť pri investovaní na preloženie vysokého napätia do zeme developeri, 

ktorí kúpili pozemky od JUDr. Remeša a p. Kundráta – jedná sa o pozemky oproti nákupnému 

stredisku tzv. „Kundrátova lúka“. Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že obec zatiaľ nemá 

záujem, len treba osloviť vlastníkov susedných pozemkov, či nemajú záujem si to zaplatiť samy.  

 

                  10. Štelbacká Cindy – žiadosť o odkúpenie pozemku 

Na obec Zemplínska Teplica bola doručená žiadosť Cindy Štelbackej na odkúpenie pozemku  

„Pri kameni“ – jedná sa o parcely č. 377/1, 377/2, 377/3. Menovaná má záujem na tomto pozemku 

chovať kone a zriadiť hospodársku farmu na chov koní-agroturistika. Poslanci túto žiadosť 

prehodnotili. Odpredaj pozemku neschválili a taktiež neschváli ani prenájom  pozemkov, ktoré plnia 

funkciu krajinotvorby. K bodu bolo prijaté uznesenie č. 529/III/2022  

 

                  11. Odstúpenie od zmluvy s firmou BLS, s.r.o. 

Starostka informovala, že obec v októbri podala žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond. 

Predmetom žiadosti je výstavba kanalizácie na Letnej ulici a časti Hlavnej ulice s pretlakom popod 

cestu pri dome súp. č. 75. Jednou z podmienok poskytnutia dotácie je, že dodávateľ musí byť 

vybraný podľa teraz platného zákona o verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu obec podpísala 

dohodu o zániku zmluvy o dielo s doterajším dodávateľom a vyhlásila nové verejné obstarávanie.  

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 530/III/2022 

 

14.  Interpelácie poslancov a informácie starostky obce /asfaltové ihrisko/  

Starostka obce informovala poslancov o aktivitách obce od januára. 

V období od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 25. 1. 2022 sme sa zamerali na 

podanie žiadosti o dotáciu na MV SR – operačný program Ľudské zdroje – na rekonštrukcia mosta 

na Soroške. Vo verejnom obstarávaní sme vybrali zhotoviteľa projektovej dokumentácie – firma 

UDI, s.r.o., Košice, ktorá zhotovila projekt. PD ráta s rozšírením mosta a v potoku so zhotovením 

oporného múru, rozpočet je 44 tis. Eur s DPH. Žiadosť sme vypracovali sami. Objednali sme 

spracovanie  verejného obstarávania, pretože je to jednou z podmienok výzvy. Toho času je 

v elektronickom celoštátnom systéme Josephine zverejnená výzva na verejné obstarávanie 

zhotoviteľa na rekonštrukciu ciest Jarná, Nová, Zimná.  

Na budúci týždeň začíname s realizáciou chodníka pri ZŠ, novej ulici pri bytovkách ŠPP a Letnej 

ulici. Dovtedy je potrebné zrealizovať novú vetvu kanalizácie na Letnej. 

Dopĺňame žiadosť o dotáciu na environmentálnom fonde na dokončenie kanalizácie 3. etapa. 

V apríli potrebujeme vyhlásiť VO na zhotoviteľa kanalizácie na Cintorínskej, kde sme už dostali 

stavebné povolenie a k žiadosti na enviro fond je potrebné dokumentovať zmluvu so zhotoviteľom. 

Je ukončené VO na obstaranie komunálneho vozidla. Toho času sú dokumenty predložené  

na kontrolu na EF. Ak bude všetko v poriadku, tak auto by sme mali mať v júni 2022. 

Rozpočet zo súťaže je 176990,- Eur, z toho obec spolufinancuje 8850,- Eur. 

Pracujeme na doplnení žiadosti o vodoprávne povolenie na vodovod. 

V materskej škole boli umiestnené nové preliezky, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru 

Williama Browna. 

Žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko sme nepodali, lebo sme do konca januára nemali platné 

rozhodnutie o využití územia. Je vysúťažená dodávateľská firma Maro v cene 130.951,44 s DPH. 

Na detské ihrisko pri GVP máme právoplatné rozhodnutie o využití územia a teraz chceme vyhlásiť 

verejné obstarávanie na dodanie prvkov. 

Bola skolaudovaná telocvičňa ZŠ – čakáme za rozhodnutím o kolaudácii zo stavebného úradu.  

Ďalej starostka uviedla, že na základe podnetu poslancov dala urobiť rozpočet na opravu 

asfaltového ihriska pri materskej škole dvomi spôsobmi. Rozpočet so špeciálnym povrchom je 

v sume 56.900,- Eur a tenkým asfaltom v sume 17.800,- Eur.  P. Zambori sa priklonil k možnosti 
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opraviť asfaltové ihrisko o výmere 330 m2 tenkým asfaltom v sume 17.800,- Eur a navrhol dať tam 

ešte aj nové sieťky ako zábranou. Starostka informovala, že sieťky bude potrebné opraviť mimo 

tohto rozpočtu z vlastných prostriedkov, nakoľko tie nie sú zahrnuté v nacenení  opravy ihriska. Na 

zhotovenie nového asfaltu bude potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie. 

Za tento spôsob opravy ihriska hlasovalo 6 poslancov.  

p. Mizia – informoval sa ako je to s napojením na kanalizáciu na Cintorínskej ulici, 

a či je možné zrezať suchú lipu tiež na Cintorínskej ulici, zároveň informoval, že na futbalovom  

ihrisku pri futbalových šatniach sa stále robí neporiadok. 

p. Kočišová – sa informovala, či by sa októbrové posedenie s dôchodcami nemohlo preložiť 

na skorší termín v prípade, ak by na jeseň bola ďalšia vlna pandémia  

- poslanci navrhli termín 5. 6. 2022  

- a na folklórne slávnosti je navrhnutý termín 10. 9. 2022  

Starostka predložila poslancom návrh pozvania  na oslavy 100. výročia DHZ hasičov z družobnej 

obce Ruski Kerestur zo Srbska. Poslanci schválili pozvanie delegácie z družobnej obce. 

K bodu bolo prijaté uznesenie č. 531/III/2022 

 

15.  Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

 

Zapísala: Miriama Kompírová 

 

 

Overovatelia: Peter Spišák 

                        

                       Ľubomír Zambori     

 

 

 

                                                                      

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 


