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                                                         Z Á P I S N I C A  

 

         z 38. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 10. 2022 o 17.00 hod.  

                    v zasadacej miestnosti obecného úradu v Zemplínskej Teplici.  

 

PRÍTOMNÍ :                                                          Za OcÚ :  

 

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

Ľubomír Mizia, poslanec                                        Ivana Andrejková, samost. odbor. referent 

Doc. Ing. Ján Molnár, PhD., poslanec 

Peter Prezbruch, poslanec 

Peter Spišák, poslanec                                                                        

MDDr. Štefan Šosták, poslanec 

Ľubomír Zambori, zástupca starostky                                                                                                    

Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce 

                                               

Neprítomní:   
Jolana Kočišová, poslankyňa, 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.    Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 

4. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2022   

5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej  činnosti 

    ZŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2021/2022 

6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti 

    MŠ Zemplínska Teplica za školský rok 2021/2022   

7. Správa o plnení rozpočtu obce a ZŠ za obdobie I. – IX. 2022 

8. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie I. - X. 2022 

9. Správa o výsledku inventarizácie 

10. Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy /Suchá/ 

11. Žiadosť ZŠ o dotáciu na záujmové vzdelávanie  

12. Žiadosť o MO Matice slovenskej o poskytnutie dotácie 

13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

14. Schválenie textu do kroniky za rok 2021 a 2022 

15. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2022-2028 

16. Návrh na úpravu rozpočtu obce 2022 

17. Zhodnotenie volebného obdobia 2018-2022  

18. Rôzne - Schválenie kúpnopredajnej zmluvy na pozemok parc. č. 708/1 

19. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

20. Dotazy a dopyty občanov 

21. Záver  

 



2 

 

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. 

Nebolo navrhnuté žiadne doplnenie programu, poslanci predložený program jednomyseľne 

schválili. 

 

Za overovateľov určila poslancov: Peter Prezbruch 

                                            MDDr. Štefan Šosták                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Za zapisovateľku určila: Ing. Zuzana Mihóková 

 

Do návrhovej komisie boli zvolení poslanci: Anna Kačuráková                                                                     

                                                            Peter Spišák 

                                                            Ľubomír Zambori            

                                                                         

  K tomuto bodu programu boli prijaté uznesenia č. 591/X/2022, 592/X/2022, 593/X/2022. 

 

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

Kontrolu plnenia uznesení predchádzajúcich zasadnutí obecného vypracoval a predložil Ing. P. 

Ivanišin, kontrolór obecného úradu. V správe uviedol stav plnenia tých uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí, ktoré obsahovali úlohu. Konštatoval, že sú splnené alebo v realizácii. Navrhuje zrušiť 

uznesenie č. 584/IX/2022 týkajúce sa rekonštrukcie chodníka na Hlavnej ulici, bližšie o tom bude 

informovať starostka v rámci bodu 19. Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie a tvorí 

prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 594/X/2022. 

 

3. Plnenie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce 

Správu o plnení Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce za rok 2022 vypracovala a 

predložila p. starostka, nakoľko uvedenú povinnosť každoročne ukladá obci zákon. Poslancom bola 

správa vopred zaslaná mailom. Starostka stručne zhodnotila investičné a neinvestičné projekty, 

ktoré sa v obci v r. 2022 realizovali, realizujú a ktoré sú v príprave. Pri zrealizovaných projektoch 

sú uvedené aj preinvestované sumy. Poslanci túto správu vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice.  

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 595/X/2022. 

 

4. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2022   

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce za rok 2022 vypracovala a predložila p. 

starostka. Povinnosť mať vypracovaný takýto plán a raz ročne predkladať správu o jeho plnení a 

celkovej sociálnej situácii v sociálnych službách jej jednou zo zákonných povinností obce. 

Poslancom bola správa vopred zaslaná mailom. Starostka stručne vymenovala jednotlivé priority 

komunitného plánu a ich obsahovú náplň v r. 2022. Poslanci vyhodnotenie vzali na vedomie a tvorí 

prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 596/X/2022. 

 

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

Teplica za školský rok 2021/2022 

Správu vypracovala a predložila riaditeľka základnej školy Mgr. Marcela Stančíková. 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 
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uskutočnené aktivity a podujatia v jednotlivých mesiacoch školského roka 2021/2022. Riaditeľka 

stručne prezentovala obsah správy a odpovedala na doplňujúce otázky poslancov, ktorí ju následne 

jednomyseľne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 597X/2022. 

 

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

Teplica za školský rok 2021/2022   

Správu vypracovala a predložila riaditeľka materskej školy p. Vlasta Fiľová. 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 školskom roku. Riaditeľka 

v krátkosti zhrnula podstatné body zo správy, ktorú poslanci na záver bez pripomienok schválili. K 

tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 598/X/2022. 

 

7. Správa o plnení rozpočtu obce a ZŠ za obdobie I. – IX. 2022 

Správy o plnení rozpočtu obce a základnej školy za obdobie 1/2022 až 9/2022 vypracovala 

a postupne predložila ekonómka obecného úradu p. Andrejková. Boli v predstihu zaslané 

poslancom, aby sa s nimi oboznámili. P. Andrejková správy prečítala, pričom dala do pozornosti 

podstatné informácie, ako napríklad zostatky úverov, zostatky na účtoch a v pokladni ku 30.9.2022 

a zodpovedala doplňujúce otázky poslancov k niektorým položkám. Správy boli jednohlasne 

schválené a tvoria prílohu zápisnice. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 

599/X/2022. 

 

8. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie I. - X. 2022 

Správu o kontrolnej činnosti za obdobie 1/2022 až 10/2022 predložil kontrolór obec Ing. Ivanišin. 

Celkové hospodárenie obce hodnotí ako účelné, hospodárne a efektívne. Čerpanie dotácií 

z rozpočtu obce prebieha v súlade s príslušnými predpismi. Podrobnejšie sa vyjadril k pohľadávkam 

obce – viaceré sú nevymožiteľné a vhodné na odpísanie, o každej však musí zastupiteľstvo 

rozhodovať osobitne. Navrhuje spracovať podrobnú správu o pohľadávkach a rozčleniť ich podľa 

druhu a hodnoty. Správa by slúžila ako podklad na odpis. Starostka – najväčšiu položku tvoria 

nevymožiteľné pohľadávky od firmy INICO, ich odpísanie by značne vylepšilo celkovú bilanciu, 

do ukončenie konkurzu to však nie je možné. Poslanec MDDr. Šosták – kto spracuje takúto správu? 

Kontrolór Ing. Ivanišin – mali by zamestnanci obce, budem na nej spolupracovať. Poslanci po 

diskusii správu o kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 600/X/2022. 

 

9. Správa o výsledku inventarizácie 

V zmysle uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ bola vykonaná inventarizáciu majetku obce 

a jej rozpočtovej organizácie ku dňu 1.10.2022. Jednalo sa o inventarizáciu dokladovú aj fyzickú. 

Predseda inventarizačnej komisie Ing. P. Ivanišin predložil poslancom správu o výsledku 

inventarizácie – bola vykonaná vo všetkých strediskách za prítomnosti zodpovedných 

zamestnancov, výstupom sú 3 inventarizačné protokoly s týmito závermi: 1. je potrebné spracovať 

vyraďovacie protokoly v zmysle príloh k správe do 31.10.2022, 2. upraviť názvy majetku a stredísk 

podľa skutočnosti, prevodky medzi jednotlivými strediskami a 3. majetok v sieni tradícií podrobne 

zdokumentovať v operatívnej evidencii a nafotiť, termín do 17.4.2023. Taktiež navrhuje do 

budúcna aktualizovať predpis, vnútornú smernicu o vyraďovaní a zaraďovaní majetku – je tam 

mnoho vecí zo 70. – 80. rokov, taktiež by bolo vhodné určiť minimálnu cenu na zaradenie do 

majetku.  K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 601/X/2022. 

 

10. Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy /p. Suchá/ 

Ku dňu 31.10.2022 skončí nájomná zmluva p. Suchej v byte č. 1 v bytovom dome B. Nájomníčka v 

stanovenej lehote písomne požiadala obecný úrad o predĺženie nájomnej zmluvy a doložila potrebné 

doklady o príjme, z ktorých vyplýva, že podmienky prenájmu spĺňa. Poslanci schválili opakované 
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uzatvorenie nájomnej zmluvy s nájomníčkou na obdobie jedného roka.  K tomuto bodu programu 

bolo prijaté uznesenie č. 602/X/2022. 

 

11. Žiadosť ZŠ o dotáciu na záujmové vzdelávanie 

Základná škola v Zemplínskej Teplici písomne požiadala o pridelenie finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie detí (krúžková činnosť) na obdobie od 10.2022 do 12.2022 celkovo na 49 

žiakov. Jedná sa o príspevok subjektom, ktoré toto vzdelávanie poskytujú pre deti a mládež od 5 do 

15 rokov s trvalým pobytom v našej obci. Výška tejto dotácie je schválená v rovnakej výške ako po 

minulé roky, t. j. 60.- Eur na jedného žiaka na rok. Základná škola o dotáciu na rok 2022 doteraz 

nežiadala, nakoľko bola krúžková činnosť v minulom školskom roku kvôli koronavírusu 

obmedzená. Poslanci žiadosti vyhoveli, schválili poskytnutie alikvótnej časti dotácie na požadované 

obdobie a poverili obecný úrad na vykonanie úkonov potrebných na podpis a zverejnenie zmluvy. K 

tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 603/X/2022.  

 

12. Žiadosť o MO Matice slovenskej o poskytnutie dotácie 

Miestna organizácia Matice slovenskej, ktorá bola tohto roku založená v našej obci, požiadala 

o pridelenie dotácie z rozpočtu obce na svoju činnosť a plánované aktivity. Poslanci po diskusii 

jednomyseľne rozhodli o poskytnutí dotácie vo výške 500,00 Eur. K tomuto bodu programu bolo 

prijaté uznesenie č. 604/X/2022. 

 

13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

V zmysle uznesení č. zo zasadnutia OZ dňa 30.6.2022 dala obec vypracovať znalecký posudok na 

parcelu č.  a časť parcely č. , ktorý je nevyhnutným podkladom na vyhlásenie obchodnej verejnej 

súťaže a určenie jej konkrétnych podmienok. Poslanci sa oboznámili so závermi znaleckého 

posudku a navrhli dopracovať predložené podmienky súťaže. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 605/X/2022. 

 

14. Schválenie textu do kroniky za rok 2021 a 2022 

Z dôvodu, že obec už dlhodobo nemá kronikára, text do kroniky za rok 2021 a návrh na rok 2022 

vypracovala a predložila starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová. Poslanci sa s textom v predstihu 

oboznámili a skonštatovali, že pravdivo a verne zachytáva podstatné udalosti  a zaujímavosti obce 

vo všetkých oblastiach. Text za rok 2021 bol obecným zastupiteľstvom schválený a po úpravách 

bude prepísaný do kroniky a zverejnený na webstránke obce. Text za rok 2022 bol v predloženej 

podobe vzatý na vedomie s tým, že udalosti za chýbajúce mesiace sa dodatočne doplnia. K tomuto 

bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 606/X/2022. 

 

15. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2022-2028 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strednodobý strategický dokument, 

ktorý musí obec vypracovať v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 

Schválené PHSR je nevyhnutnou podmienkou v prípade, ak sa obec uchádza o akékoľvek financie z 

eurofondov alebo o štátne dotácie. Pôvodný plán je na konci svojej platnosti, preto je potrebné 

schváliť nový na aktuálne programové obdobie. Poslanci predložený strategický dokument bez 

pripomienok odsúhlasili. K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 607/X/2022. 

 

16. Návrh na úpravu rozpočtu obce 2022 

Návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3 a č. 4 predložila ekonómka obce p. 

Andrejková. Úprava rozpočtu je nutná z dôvodu presunov medzi položkami najmä pri účelovo 

viazaných prostriedkoch a z dôvodu potreby dofinancovania investičných projektov. Poslanci po 

viacerých doplňujúcich otázkach a diskusii úpravu rozpočtu jednohlasne schválili.  K tomuto bodu 

programu bolo prijaté uznesenie č. 608/X/2022. 
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17. Zhodnotenie volebného obdobia 2018-2022 

Starostka zhodnotila uplynulé volebné obdobie za r. 2018 – 2022. Tak ako v predchádzajúcich 

obdobiach, aj teraz sa obec maximálne snažila využiť prostriedky z dotácií EÚ a SR, ako aj iné 

mimorozpočtové zdroje na zveľadenie majetku obce. Medzi najzaujímavejšie investičné projekty 

patrili: 

2019 

- vydláždenie priekopy na Jarnej ulici 

- zo získanej dotácie z Environmentálneho fondu v sume 190 000,00 Eur a vlastných prostriedkov sa 

vybudovala kanalizácia od čistiarne odpadových vôd po záhradách na Hlavnej ulici k Ivaneckým 

a tiež kanalizácia vrátane výtlaku na Zimnej ulici. O dotáciu sa uchádzame aj na rok 2020. 

- v tomto roku sa presťahovali pracovníčky z komunitného centra a terénne sociálne pracovníčky do 

novej budovy komunitného centra, kde sme zariadili interiér zo zdrojov EÚ 

- Dali sme aktualizovať projektovú dokumentáciu na zateplenie telocvične, v apríli sme sa uchádzali 

o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorá nebola úspešná. Teraz podávame túto žiadosť 

opakovane. 

- Na základe vyhlásenej výzvy bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu amfiteátra. 

Naša žiadosť bola úspešná a získali sme dotáciu 40 tis. Eur. Výstavba sa zrealizuje 

- v roku 2020. 

- bol oplotený zdroj vody na Teplici, ktorý zásobuje komunitné centrum a tiež vodná nádrž, ktorá 

slúži ako zdroj vody pre našich hasičov 

- zakúpili sme 2 kusy uzatvárateľných kontajnerov pre zber TKO 

- zakúpili sme tiež pozemok okolo vodného zdroja ZAR4 – Sady 

- bola vypracovaná projektová dokumentácia na doriešenie úpravy vody a vodojemu pre zásobovanie 

obyvateľov zo zdroja Sady 

- podali sme žiadosť o dotáciu z Programu obnovy dediny na výsadbu okolo nových bytoviek. 

2020 

- V júni sme skolaudovali amfiteáter v areáli základnej školy.  

- V mesiacoch jún-júl boli zateplené tri steny telocvične pri základnej škole,  

- Na Zimnej ulici bola pre kanalizáciu postavená čerpacia stanica č. 2  .  

- Na Zimnej ulici bola tiež po stavebných prácach v mesiaci december upravená vozovka. 

- Čistiareň odpadových vôd si postupne vyžaduje opravy. V roku 2020 boli podľa návrhu 

prevádzkovateľa vymenené niektoré časti zariadení. 

- Po konzultácii s odborníkmi sme vymenili potrubie na Obchodnej ulici a začali s rekonštrukciou 

vodárne ZAR4, kde sa zmenil systém úpravy vody. Tiež sme pristúpili k zabezpečeniu merania 

odberu vody z obecného vodovodu. 

- Súčasne sa pracovalo na aktualizácii projektov na výstavbu skupinového vodovodu Zemplínska 

Teplica, Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov. Je ukončené územné konanie pre prívodný rad 

a obecné vodovody.  Bola podaná žiadosť o stavebné povolenie, ktorého konanie bolo zastavené 

z dôvodu potreby doplniť ešte stanovisko z SPP a KSK. 

- V kultúrnom dome sa urobili menšie stavebné úpravy v kuchyni,  

- na Okružnej ulici pri dome č. 155 bol vydláždený rigol 

- na starý cintorín svojpomocne zhotovil brány p. Peter Spišák s kolektívom. 

2021 

- Na Jarnej ulici sme zrekonštruovali chodník vrátane výsadby stromčekov.  

- Zateplili sme štvrtú stenu na telocvični základnej školy, je teda už zateplená celá budova.  

- Pred amfiteáter boli umiestnené lavičky na sedenie pre divákov.  

- Vymenili sme dve autobusové zastávky na Hlavnej ulici za nové  

- zrealizovala sa intenzifikácia vodárne ZAR4  

- Z dotácie Environmentálneho fondu bola vysadená zeleň pri nájomných bytovkách a spevnená 

plocha na odstavenie vozidiel.  
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- V základnej škole cez projekt „Modernejšia škola“ doplnili zariadenie a vybavenie školy moderným 

nábytkom a technikou. 

- Finančne menej náročné menšie sa urobili na cintoríne a to opravou kríža, jeho okolia a výmenou 4 

ks lavičiek, 

- na starom cintoríne nad záhradami boli vybágrované  korene stromov a zrovnaný terén. Od krovia 

bola očistená aj lúka na Lesnej ulici a tiež zrovnaný terén. V 

-  lete bola presmerovaná a prekrytá obecná priekopa na Jarnej ulici, pozemok pri dome č. 269.  

- Zeleň sme vysádzali popri plote materskej školy a komunitného centra.  

- Tiež bola zabetónovaná príjazdová cesta k rozšírenej hasičskej zbrojnici  

- opravený mostík k vodárni Číža 

- Do jedálne materskej školy bol zakúpený nový plynový sporák a cez projekt „Predškoláci“ tiež 

riady a doplnené zariadenie do tried. 

- Boli zhotovené projekty na novú kanalizáciu na Cintorínskej ulici a je vydané aj stavebné 

povolenie. 

- Bolo vytlačené 2. vydanie slovníka „Krátky slovník nárečia kerestúrskeho...“  

- Z dotácie z Ministerstva kultúry SR bola tiež vydaná kniha Poviedky z Kerestúra. 

2022 

- Výstavba kanalizácie na Letnej ulici 

- Realizácia projektu Miestne komunikácie, v rámci ktorého sa zrekonštruoval chodník pri základnej 

škole, nová miestna komunikácia pri dvojdomkoch na ŠPP – Hlavná ulica, 

A teraz v októbri ešte bude zrekonštruovaná aj Letná ulica – z dotácie MV SR 

- Na vodárni ZAR4 /Sady/ sa rozšírila úprava vody 

- V kultúrnom dome bol rozšírený rozvod plynu ku kuchyni, kde bolo následne vymenené zariadenie 

a to bol zakúpený plynový sporák, plynová stolička, umývačka riadu, konvektomat 

- Zakúpené zametacie a upratovacie vozidlo z dotácie Environmentálneho fondu 

- Zhotovená projektová dokumentácia na rekonštrukciu ciest – Záhradná a Cintorínska 

a rekonštrukcia mostu Soroška – žiadosť o nenávratný finančný príspevok je v posudzovaní 

- Zhotovený projekt na multifunkčné ihrisko a vydané stavebné povolenie 

- Postavené detské ihrisko na Záhradnej ulici 

- Nová preliezka pre deti v materskej škole – zakúpená sponzorom z USA 

- Na cintoríne boli zakúpené 2 nové brány, 1 nová bránička, urobený spojovací chodník a ďalší 

chodník pre urnovú stenu 

- Veľkonočná ozdoba pred KD 

Pre občanov je zabezpečená opatrovateľská služba, komunitná služba, terénnu sociálna práca, 

miestna občianska poriadková služba, v materskej škole sa realizuje projekt NP PRIM.  

Tradične sme počas rokov organizovali slávnosti ako Deň matiek, stavanie mája, Deň detí, 

folklórne slávnosti, posedenie so seniormi, Mikuláš. Raz za 5 rokov sa organizujú dvojdňové Dni 

obce. V tomto roku to bolo aj 70. výročie založenia MŠ a 100. výročie hasičstva v obci Zemplínska 

Teplica. 

Na záver starostka vyslovila poďakovanie poslancom aj zamestnancom obce a riaditeľkám 

materskej a základnej školy za vynikajúcu spoluprácu. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 609/X/2022. 

 

18. Rôzne -  Schválenie kúpnopredajnej zmluvy na pozemok parc. č. 708/1 

Starostka predložila poslancom na schválenie kúpnopredajnú zmluvu na odkúpenie pozemku do 

vlastníctva obce za 1.- Eur od občana J. Dzureňa a príbuzných z dôvodu usporiadania právneho 

stavu. Obec pri kontrole evidencie majetku zistila, že pozemok parc.č. 708/1 pôvodne vo vlastníctve 

obce je vo vlastníctve rodiny J. Dzureňa. Po prešetrení sa zistilo, že k uvedenej zmene došlo 

nedopatrením zo strany katastra pri riešení dedičského konania. V zmysle záznamu z prešetrovania 

bolo navrhnuté opatrenie na nápravu cestou súdu. Z dôvodu časovej a finančnej náročnosti súdneho 

konania obec pristúpila k dohode s občanmi, ktorí súhlasili, že uvedený pozemok prevedú na obec 



7 

 

za 1.- Euro.  Poslanci návrh jednomyseľne schválili. K tomuto bodu programu bolo prijaté 

uznesenie č. 610/X/2022. 

 

19. Interpelácie poslancov a informácie starostky obce 

Starostka informovala poslancov, že prebiehajú práce na rekonštrukcii povrchu asfaltového ihriska. 

Z posúdenia predbežného výsledku kontrolórom aj zamestnancami obce je zjavné, že táto 

technológia nie je vhodná na lokálne opravy chodníka, ako bolo schválené na predchádzajúcom 

zasadnutí OZ, ale bude potrebné poškodené úseky vyfrézovať a dať nový asfalt. Navrhuje preto 

zrušiť uznesenie č. 584/IX/2022 týkajúce sa rekonštrukcie chodníka na Hlavnej ulici. Poslanci 

návrh jednohlasne odsúhlasili. 

 

Ďalej informovala o koncoročných odmenách pre poslancov, je potrebné určiť výšku a termín 

výplaty. Zástupca starostky Ľ. Zambori – navrhol vyplatiť odmeny v jednotnej výške vo výplatnom 

termíne 10/2022. Poslanci návrh jednohlasne odsúhlasili. 

 

Na záver pozvala poslancov aj prítomných na slávnostné posvätenie zrekonštruovanej kaplnky, 

ktoré sa uskutoční za prítomnosti rímskokatolíckeho aj gréckokatolíckeho kňaza v nedeľu 23. 

októbra o 9.00 hod. 

 

Poslanec Ing. J. Molnár – pri obecných bytovkách je poškodený kompostér, opraviť sa 

pravdepodobne nebude dať, jeho obsah je rozsypaný po tráve, prosí obecný úrad, aby poslali 

aktivačných pracovníkov. Starostka – vyriešime to najbližších dňoch. 

 

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie č. 611/X/2022. 

  

20. Dotazy a dopyty občanov 

Neboli žiadne, nakoľko sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva nezúčastnili žiadni občania 

 

21. Záver 

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

zastupiteľstva ukončila. 

 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Mihóková 

 

 

Overovatelia: Peter Prezbruch 

           MDDr. Štefan Šosták                           

                                                              

         

                                                                                        Mgr. Jozefína Uhaľová 

                                                                                                 starostka 


