
Zápisnica 
zo 17. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného  

dňa 30.10.2013 v kancelárii starostu obce Zemplínske Hradište 
 
Prítomní: 
 
1.   Ján Oláh, starosta obce 
2.   Ing. Jozef Diladi, zástupca starostu obce 
3.   Mgr. Mária Ferková 
4.   Ing. Július Hajdu 
5.   Mgr. Monika Kročáková 
6.   Ing. Ľubomír Lajoš 
7.   Igor Maruška 
8.   Ladislav Tronkoš 
9.   Juraj  Veľk 
 
Poslanec Tibor Moskaľ sa ospravedlnil.  
 

Starosta obce privítal prítomných a otvoril 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
s týmto programom: 

 
1.   Otvorenie 
2.   Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa 
3.   Prejednanie odpredaja ČOV a kanalizácie Obce Zemplínske Hradište 
4.   Zánik „Združenia obcí TOKAJ – ROVINA“ so sídlom 076 81 Čerhov, Dlhá 34 
5.   Rozšírenie programu – sponzorský dar pre pána Miloša Nováka 
6.   Interpelácia poslancov 
7.   Diskusia 
8.   Záver 
 
Následne dal starosta obce program schváliť. Program zasadnutia bol jednohlasne 
schválený.  
Za členov návrhovej komisie starosta navrhol: 
1.  Mgr. Mária Ferková 
2.  Juraj Veľk 
3.  Ladislav Tronkoš     
 
Za členov  overovacej komisie starosta navrhol: 
1.  Mgr. Monika Kročáková 
2.  Igor Maruška  
 
Za zapisovateľku starosta obce navrhol Mgr. Mariannu Ninačovú. 
Starosta dal za určených členov návrhovej komisie, členov overovacej komisie 
a zapisovateľku hlasovať.  

          
 

Hlasovanie Ing.Jozef 
  Diladi 

Mgr.Mária 
 Ferková 

Ing.Július 
  Hajdu 

Mgr.Monika            
 Kročáková 

Ing.Ľubomír 
    Lajoš 

   Igor 
Maruška 

Tibor 
Moskaľ 

Ladislav 
Tronkoš 

 Juraj 
 Veľk 

Za x x x x x x ospravedl. x x 
Proti          
zdržal sa           

 
 
 



Bod č. 3  -  Prejednanie odpredaja ČOV a kanalizácie Obce Zemplínske Hradište 
 

Starosta obce informoval prítomných, že prejednanie odpredaja čističky odpadových vôd 
a kanalizácie bolo rozoberané prvý krát 07.10.2011. Po zhodnotení schopnosti prevádzky ČOV 
a kanalizácie bol starosta obce poverený poslancami OZ jednať s riaditeľom Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice. Navrhovaná cena odpredaja je vo výške 1,00 EUR. Spolu 
s pánom poslancom Ing. Júliusom Hajduom sme navštívili generálneho riaditeľa VVS, a. s., 
Košice.  

Faktúry od pána Ing. Petra Paulovčáka, firma V.O.D.S., sú vo výške 49.700,00 EUR, 
ktoré sú splatné v roku 2015. Náklady na prevádzku ČOV a kanalizácie sú vo výške 30.260,00 
EUR, v porovnaní s výnosmi, ktoré predstavujú 6.210,00 EUR. Povolenie od životného 
prostredia na skúšobnú dobu je do termínu 31.07.2014. Potom je potrebné nanovo vypracovať 
prevádzkový a manipulačný  poriadok. Na uvedenom jednaní sme dohodli, že spoločnosť VVS, 
a. s., Košice v budúci rok za obec uhradí 50.000,00 EUR, t. j. záväzky voči firme V.O.D.S. 
Prevádzkový a manipulačný poriadok zaplatila firma VVS, a. s., Košice. Na environmentálnom 
fonde nie sú finančné prostriedky. Pre obec vyplýva skutočnosť: že sa zbavíme dlhu. Občania, 
tak ako platia za vodu, plyn, elektrinu, tak isto budú platiť aj za kanalizáciu podľa schváleného 
cenníka. Trafostanica nie je predmetom predaja. V pondelok t. j. 04.11.2013 musí byť 
prednesený konečný výsledok VVS, čiže ako sa obec rozhodla.  

Ing. Július Hajdu: po 22. rokoch riešime problém, ktorý mal byť už dávno vyriešený. 
Poukazujem na podmienky VVS, a. s. Košice: 70.000,00 EUR by spoločnosť investovala do 
ČOV a vo výške 50.000,00 EUR by uhradila záväzky za obec. Pre nás ako obec to znamená 
zbavenie sa zodpovednosti a príjem 120.000,00 EUR. Alebo „čakajme“ na pokutu zo životného 
prostredia, čiže od štátu, ktorý nám nevyplatí podielové dane. Obec nebude mať na úhradu 
energií. Nie je iné východisko. VVS, a. s. ani nemá záujem o také čističky, bude to pre nich len 
na príťaž. Pre nich sú zaujímavé kanalizácie. V obci sú rôzne šumy, že sa zbavujeme majetku. 
Získame na energii 25.000,00 EUR – nebudeme uhrádzať faktúry za elektrickú energiu.  

Mgr. Monika Kročáková: aká je cena ČOV? 
Starosta obce: zostatková cena ČOV je 121.000,00 EUR. 
Mgr. Monika Kročáková: envirofondy? Išiel nejaký projekt na environmentálny fond? Nie 

som za odpredaj majetku, ale za získanie peňazí na opravu.  
Ing. Július Hajdu: my nedostaneme už peniaze na kanalizáciu.  
Ladislav Tronkoš: aj dlhy treba splatiť. Z čoho sa splatia? Aj my potom musíme zvýšiť 

poplatky za kanalizáciu.  
Mgr. Monika Kročáková: občania? Navrhujem zvolať občanov, aký majú na to názor. 

Všetko závisí od poslancov. Ale čo na to ľudia? 
Ing. Jozef Diladi:  nehovor nealibisticky. Načo zvolávať verejné zhromaždenie. Nás 

občania zvolili, ako za svojich zástupcov, my preberáme zodpovednosť. Beriem na seba 
zodpovednosť. Prerátali sme všetky náklady na ČOV, i poplatok, ktorý je daný, len ako tak 
pokryje určité náklady. Ja som bol pri zrode, nikto nechcel zisk, ale išlo o to, aby sme riešili 
čistotu spodných vôd. Aby nechodili vozidlá na vývoz fekálií. Treba zvážiť... Kopa majetku sa 
získala. Banka nám dá úver 80.000,00 EUR, Riešiť stratu? Aj  Aj tak toľko budeme platiť. 

Ing. Július Hajdu: kto si zoberie na zodpovednosť pokuty, či odstavenie prevádzky ČVO? 
Nedostaneme podielové dane. Vysoká nezamestnanosť, ľudia sa stretávajú a kujú pikle, nech 
sa povie kto je za a kto proti a nech nesie zodpovednosť.  

Ing. Ľubomír Lajoš: tiež predať, vysoko nákladové, cena by sa aj tak musela zvýšiť. 
25.000,00 EUR sa ušetrí – je to pekný peniaz pre obec. Predať za ponúkanú hodnotu a mať 
pokoj.  

Starosta obce: Viem že , to nie je  populárne opatrenie, ale pre dobro obce to navrhujem. 
Táto záležitosť sa vždy prerušila, keď išli voľby starostu, tak sa to prestalo riešiť; pre mňa nie je 
priorita bytia na funkcií za každú cenu, túto 22.-ročnú záležitosť, chcem dať do poriadku , aby 
nebola problémom aj pre ostatných ktorí prídu po mne. Je šanca a  možnosť získať 50.000,00 
EUR. Raz to vyriešiť musíme.  

 
 



 
Mgr. Mária Ferková: reálna doba? 
Starosta obce: od 01.01.2014 VVS by oslovila každého občana, obec by už nevyberala 

poplatky.  
Juraj Veľk: zbavíme sa jej celkom?   
Starosta obce: áno.  
Juraj Veľk konštatuje: nejaká nízka je hodnota odkúpenia 50.000,00 EUR. Navrhujem 

ošetriť to, aby sa po čase dala ČOV získať naspäť ako majetok obce. Napr. za koľko to 
predáme, za toľko to odkúpiť.  

 Ing. Július Hajdu: my nemáme odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie. Podmienkou je 
10 ročná odborná prax. V trebišovskom okrese ju majú štyri osoby. Majetok je len z časti obecný 
a peniaze sme dostali od štátu. VVS je podnik štátny. Odpredaj už raz bol odsúhlasený. 
Dostaneme pokutu. Majetok sa len prekumuluje.  

Ing. Jozef Diladi: nikdy nikto nebude chcieť ČOV, lebo na tom len prerobí. Len VVS 
zvládne prevádzku ČOV. Obec sa dostane len do vyššej straty. Z kanalizácie nikto nečakal 
zárobok. Ostatné obce nemajú kanalizáciu a chceli by ju.  

Juraj Veľk: obec na tom nezarobí nič. Obec za to aj dačo dala – spoluúčasť. Ale dosť 
malá zostatková cena sa mi vidí.  

Mgr. Mária Ferková: aká bola spoluúčasť? 
Ing. Jozef Diladi: žeby bola ČOV funkčná, budem platiť viac.  
Starosta obce uvádzam príklad pri oprave poruchy si pán Keclík účtoval 1.500,00 EUR,  

t. j. za 1,5 hodiny 350,00 EUR.  
 Ing. Július Hajdu: odpredaj už bol odsúhlasený.  
 Igor Maruška: koľko dala obec do kanalizácie? 
 Ing. Július Hajdu: nič. 
 
Starosta obce dal hlasovať o odpredaji ČOV a kanalizácie Obce Zemplínske Hradište:  
 

Hlasovanie Ing.Jozef 
  Diladi 

Mgr.Mária 
 Ferková 

Ing.Július 
  Hajdu 

Mgr.Monika            
 Kročáková 

Ing.Ľubomír 
    Lajoš 

   Igor 
Maruška 

Tibor 
Moskaľ 

Ladislav 
Tronkoš 

 Juraj 
 Veľk 

Za x x x  x x ospravedl. x x 
Proti    x      
zdržal sa           

 
 
Bod č. 4  -  Zánik „Združenia obcí TOKAJ – ROVINA“ so sídlom 076 81 Čerhov, Dlhá 34 
 
 Na základe požiadavky miestnej akčnej skupiny Tokaj – Rovina, o. z. predložil 
starosta obce návrh na zrušenie členstva v „Združení obcí Tokaj – Rovina“ so sídlom 076 81 
Čerhov, Dlhá 34 a zároveň vstup do nového združenia „MAS Tokaj – Rovina, o. z. so sídlom 
v Slovenskom Novom Meste, Hlavná 79/128. 
 
Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať:  
 

Hlasovanie Ing.Jozef 
  Diladi 

Mgr.Mária 
 Ferková 

Ing.Július 
  Hajdu 

Mgr.Monika            
 Kročáková 

Ing.Ľubomír 
    Lajoš 

   Igor 
Maruška 

Tibor 
Moskaľ 

Ladislav 
Tronkoš 

 Juraj 
 Veľk 

Za x x x x x x ospravedl. x x 
Proti          
zdržal sa           

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bod č. 5 - Rozšírenie programu – sponzorský dar pre pána Miloša Nováka 
 

Návrh Ing. Júliusa Hajduho: poskytnúť pre pána Miloša Nováka sponzorský dar, z dôvodu 
reprezentácie Obce Zemplínske Hradište vo vytrvalostnom behu. Navrhujem, aby bol sponzorský 
dar vo výške 500,00 EUR poskytnutý na nákup materiálneho zabezpečenia a zároveň, aby bol 
zahrnutý do rozpočtu roku 2014.  

Starosta obce dal za predložený návrh poskytnutia sponzorského daru hlasovať: 
 

Hlasovanie Ing.Jozef 
  Diladi 

Mgr.Mária 
 Ferková 

Ing.Július 
  Hajdu 

Mgr.Monika            
 Kročáková 

Ing.Ľubomír 
    Lajoš 

   Igor 
Maruška 

Tibor 
Moskaľ 

Ladislav 
Tronkoš 

 Juraj 
 Veľk 

Za x x x x x x ospravedl. x x 
Proti          
zdržal sa           

 
Bod č. 6 - Interpelácia poslancov spojený s bodom č. 7 Diskusia 
 
 Mgr. Monika Kročáková požiadala o vyhotovenie fotokópií Uznesení zo všetkých 
zasadnutí obecného zastupiteľstva Zemplínske Hradište konaných v roku 2013. 

Ing. Július Hajdu navrhol presunúť kameru od budovy Materskej školy ku mostu pri 
rodinnom dome pána Halušku. Ďalej navrhol uskutočniť „Deň obce“ medzi Vianocami a sviatkom 
Troch kráľov, spojený so zabíjačkou, varením guľášu a špecialít z fazule. Forma realizácie by 
bola prostredníctvom stánkov (podobná akcia v Bojniciach – varenie leča a zámešky). 
 
Bod č. 8 – Záver 
 

Starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť a srdečne ich pozval na pripravovanú 
akciu „Úcta k starším“ (17.11.2013) s plánovaným programom: vystúpenie detí z tunajšej 
materskej školy, FS Dolinka z Ozoroviec a pána Cverčka – hra na hudobných nástrojoch.  

 
 

 
 

 
  
 
 
 Ján Oláh 
                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 



1. Mgr. Monika Kročáková  ................................... 
 
 
2. Igor Maruška                   ................................... 

 

 

 

 

 

 


