Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kunova Teplica
konaného dňa 31.03.2021 na obecnom úrade o 16:00 hod.
Prítomní: Eva Gyenesová, starostka obce,
Poslanci : Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Bc. Nikoleta Miškovič Kovácsová, Ján Spišák,
Mgr. Jennifer Gyenesová,
Neprítomní: nikto
Ďalší prítomní: Darina Bošelová-účtovníčka obce,Anna Antalová-administratívna
pracovníčka obce a Ladislav Kisfaludi-hlavný kontrolór obce,
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh programu zasadnutia a jeho schválenie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2020
4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2020
5. Správa o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2020
6. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvorila starostka obce p. Eva Gyenesová.Privítala všetkých prítomných.
Prítomní poslanci OZ: Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Bc. Nikoleta Miškovič Kovácsová,
Ján Spišák, Mgr. Jennifer Gyenesová.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5. OZ je uznášaniaschopné.
K bodu 2. Návrh programu zasadnutia a jeho schválenie
Starostka prečítala návrh programu a navrhla na základe žiadosti ako bod č. 7 zaradiť návrh
na poskytnutie finančnej dotácie pre TJ KOVO Kunova Teplica. Hlavný kontrolór obce
navrhol ako bod č. 8 zaradiť návrh na prerokovanie správy prokurátorky na odstránenie
zistených nedostatkov z vykonanej previerky.
Uznesenie č.1/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Kunova Teplica schvaľuje program zasadnutia obecného
zastupiteľstva s dvomi zmenami.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Návrh programu zasadnutia a jeho schválenie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a kontrola plnenia uznesení zo
zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2020
4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2020

5.
6.
7.
8.

Správa o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2020
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie pre TJ Kovo Kunova Teplica
Návrh na prerokovanie správy prokurátorky na odstránenie zistených nedostatkov
z vykonanej previerky
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,

Uznesenie bolo prijaté
K bodu č.3 Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice a kontrola plnenia uzneseni
zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2020
Pani starostka navrhla zapisovateľku – Annu Antalovú a overovateľov zápisnice Mgr.
Jennifer Gyenesovú a Jána Spišáka. Žiaden prítomní nemal námietky, preto sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Kunova Teplica
určuje overovateľov zápisnice Mgr. Jennifer Gyenesovú a Jána Spišáka a zapisovateľku
určuje Annu Antalovú.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Kunova Teplica konštatuje, že z celkového počtu 5 poslancov, sa
podľa prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnilo 5 poslancov, čím zastupiteľstvo je
uznášaniaschopné.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,

Uznesenie bolo prijaté

Zapisovateľ zápisnice prečítal plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2020.

Uznesenie č. 4/2021:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kunova Teplica berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2021.
Hlasovanie:
Za:
5
Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu č.4 Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Pani starostka požiadala hlavného kontrolóra obce a pani účtovníčku o slovo. Návrh
záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu obdržali
poslanci OZ pred zasadnutím, aby do neho nahliadli a preštudovali. Poslanci nemali žiadne
otázky. Pristúpilo sa k hlasovaniu.
Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Kunova Teplica schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za:

5

Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.

Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Kunova Teplica berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,

Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Kunova Teplica schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 21 723,78 €.
Hlasovanie:
Za:
5
Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 5 Správa o výsledku kontroly výberu daní a poplatkov za rok 2020

Pán kontrolór vysvetlil, že na základe plánu kontrolnej činnosti HK obce bola vykonaná
kontrola výberu daní a poplatkov obce ku dňu 31.12.2020. Konštatuje, že obec účinne
vymáha nezaplatené pohľadávky. Správa o výsledku kontroly bola poslancom OZ doručená
pred zasadnutím OZ k preštudovaniu. Poslanci nemali žiadne otázky a vyjadrili súhlas, aby
obec ďalej pokračovala vo vymáhaní pohľadávok.
Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Kunova Teplica berie na vedomie Správu o výsledku kontroly
výberu daní a poplatkov za rok 2020.
Hlasovanie:
Za:
5
Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté
K bodu č. 6 Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
HK obce konštatuje, že počas roka neboli kontrolou zistené nedostatky, ktoré by si vyžadovali
prijímanie opatrení. Prípadne rozdielne výklady k niektorým záležitostiam sa zjednocovali
vzájomnou konzultáciou. Ročná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 bol poslancom
doručený pred zasadnutím k preštudovaniu.
Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Kunova Teplica berie na vedomie ročnú správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020.
Hlasovanie:
Za:
5
Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,
Proti:
0
Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté

Bod č. 7 Žiadosť na poskytnutie dotácie pre TJ KOVO Kunova Teplica

Starostka obce prečítala žiadosť od TJ KOVO Kunova Teplica o finančnú dotáciu vo výške
500,00 € na kosenie trávy na futbalovom ihrisku. Ponlanci na základe VZN č. 7/2018
o podmienkach poskytovanie dotácii z prostriedkov obce Kunova Teplica navrhli, aby bola
dotácia poskytnutá.
Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Kunova Teplica schvaľuje finančnú dotáciu pre TJ Kovo
Kunova Teplica na kosenie na rok 2021vo výške 500,00 €.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.
Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,

Uznesenie bolo prijaté
Bod č. 8 Návrh na prerokovanie správy prokurátorky na odstránenie zistených
nedostatkov z vykonanej previerky
Pani starostka informovala prítomných poslancov s výsledkami previerky zameranej na
zistenie stavu zákonnosti postupu obci pri dodržaní vybraných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Previerka bola realizovaní dňa
27.11.2020 na Okresnej prokuratúre Rožňava. Pani starostka informovala o zistených
nedostatkoch prítomných poslancov.
Zároveň však oboznámila, že hlavný kontrolór obce v spolupráci so zamestnankyňami obce
nedostatky odstránili a v budúcnosti sa bude prísnejšie dbať na dodržaní zákona o obecnom
zriadení.
Poverenie na zastupovanie starostky obce bol zosúladený so zákonom a vypracovaný pánom
kontrolórom.
Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v obci Kunova Teplica berie na vedomie správu o výsledku previerky
zameranej na zistenie stavu zákonnosti postupu obce pri dodržaní vybraných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:

5

Zsolt Liptai, Denisa Spišáková, Ján Spišák, Bc.

Nikoleta Miškovič Kovácsová, Mgr. Jennifer
Gyenesová,
Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní pri hlasovaní:

0

Uznesenie bolo prijaté

K bodu č.9 Rôzne
Pani starostka vyzvala poslancov, aby predložili svoje postrehy a návrhy.
Slova sa ujala pani Denisa Spišáková s nasledujúcimi otázkami:
-

-

na otázku či obec nevytvorí kompostový dvor pani starostka vysvetlila, že každá
domácnosť kompostuje sama
Navrhla upraviť tenisové ihrisko aj za pomoci nejakej spoločnosti nakoľko
svojpomocne to je časovo náročná úloha. Pani starostka navrhla či by obec neupravila
tenisové ihrisko umelým trávnikom, podobnou plochou ako v multifunkčných
ihriskách. Poslanci OZ súhlasili.
Ďalším návrhom bolo vytvorenie didaktickej dráhy na basketbalovej ploche.
Nasledoval návrh s kúpou vozíka do domu smútku, aby sa ľahšie po pohrebe vyniesli
vence a kvety.
Požiadala o vyrezanie starého orecha v priestoroch MŠ pri pieskovisku a vysadenie
novej dreviny, aby mali deti tieň, keď sa hrajú na pieskovisku. Pani starostka
oboznámila so svojim plánom urobiť tam altánok. Návrh sa prítomným poslancom OZ
páčil.

Pani starostka poďakovala p. Spišákovej a ujala sa slova:
-

-

-

-

Výrub dreviny na cintoríne vykonať v mesiaci november 2021, keď prestane
vegetačné obdobie.
Oboznámila prítomných poslancov zo stavom ČOV. Vysvetlila, že obci vypršala
platnosť povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Kvôli povoleniu obec investovala
financie na opravu, nákup čerpadiel a vytvorenie novej prečerpávačky.
Konštatovala, že obci sa nepodarila kúpa budovy starej pošty. Vysvelila, že prebehla
online aukcia a obec nebola jediným záujemcom o kúpu. Aukcia sa vyšplhala na
vysokú kúpnu cenu.
Oboznámila, že obec má vyhotovenú a podpísanú Zmluvu o odchyte psov.
Navrhla, že keď sa pristúpi k asfaltovaniu cesty od obecného úradu smerom
k bytovkám č. 128,129,130,131, aby sa tam zrušil chodník. Zaberá zbytočne miesto
a nikto chodník nevyužíva. Poslanci OZ súhlasili s návrhom.
Na žiadosť p. starostky bol prizvaný na zastupiteľstvo p. Szabolcs Liptai. Dôvodom
bolo doriešenie nájomného vzťahu ohľadne motorového vozidla – vétriesky. P. Liptai

-

bol už viackrát vyzvaný, aby si plnil svoje povinnosti a zaplatil výšku nájomného. P.
Liptai na zasadnutí prisľúbil, že nájomné zaplatí. Bol upozornený, že ak nájom
nezaplatí tak obec zruší nájomnú zmluvu.
Pani starostka chce vyčistiť priestor pri železnici. Obec čaká na vyjadrenie od ŽSR.

K bodu č. 10 Diskusia
V rámci diskusie sa už neriešili žiadne body.
K bodu č. 11 Záver
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Starostka obce

Eva Gyenesová

.................................................

Zapisovateľ/ka:

Anna Antalová

.................................................

Overovatelia:

Mgr. Jennifer Gyenesová

...............................................

Ján Spišák

...............................................

