Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 24. 11. 2011
________________________________________________________________

Starostka obce: Jana Janšová
Poslanci
Ing. Mária Antalová, Mgr. Jarmila Hronecová, Kvetoslava Gembická,
Marián Žilík,
Ing. Vladimír Šándor
Hostia:
Mgr. Vladimír Palkovič, p. Arpád Kislinger

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemkov pri rozostavanom pneuservise
4. Schválenie plánu obnovy verejnej kanalizácie
5. Prevod majetku podľa osobitného zreteľa - Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí
6. Návrh VZN
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

1. Otvorenie -začiatok rokovania o 18,00 hod.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch /OZ/ otvorila a viedla starostka
obce Teplý Vrch - Jana Janšová /ďalej starostka/, ktorá skonštatovala, že z celkového počtu
poslancov 5 je prítomných 5 a preto Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch je uznášania
schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ako zapisovateľka zápisnice bola nahnutá poslankyňa OZ Ing. Mária Antalová, za
overovateľov boli navrhnutí poslanci: Mgr. Jarmila Hronecová a Marián Žilík.
Starostka oboznámila poslancov a prítomných hostí z programom zasadnutia, ktorý
bol po prečítaní jednohlasne schválený OZ.
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3. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemkov pri rozostavanom pneuservise
P. Arpád Kislinger oboznámil obecné zastupiteľstvo so svojim zámerom prevádzkovať
pneuservis, k čomu ešte potrebuje pozemok v šírke 4 m pred budovou pneuservisu.
Z uvedeného dôvodu požiadal obecné zastupiteľstvo o odpredaj tohto pozemku. Poslanci
poukázali na skutočnosť, že v tejto veci už bolo v minulom volebnom období prijaté
uznesenie. Navrhujú dať pozemok do dlhodobého prenájmu s tým, že žiadateľovi bude daný
súhlas, aby si upravil cestu k pneuservisu. Je potrebná presná identifikácia pozemku a jeho
výmera.
Žiadosť s podobným obsahom od tohto žiadateľa už bola prejednávaná v septembri
2011, viď uznesenie č. 44/11S.
4. Schválenie plánu obnovy verejnej kanalizácie
Každá obec v súlade s § 19, ods. 1,písmeno f/ zákona NR SR č. 442/2002 z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení nesk. predpisov je povinná vypracovať plán
obnovy verejnej kanalizácie, ak sa v obci nachádza najmenej na 10 rokov a v súlade s § 19,
ods. 1 písmenom e/ zákona NR SR č. 442/2002 z.z. je povinná vypracovať a aktualizovať
prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie. Zároveň každoročne
vlastník verejnej
kanalizácie, v tomto prípade obec, je povinný bezodplatne poskytovať ministerstvu
a ostatným orgánom verejnej správy údaje z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie
o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie na účely výkonu verejnej správy (§ 19, ods. 6
zákona č. 442/2002 Z.z.) Ak sa údaje neposkytnú tak obec sa dopúšťa správneho deliktu, za
ktorý je obci ako vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie možné uložiť pokutu
od 99 € do 16 596 € (§ 39, ods. 1, písmeno f/ zákona č. 442/2002 Z.z.
Obec Teplý Vrch preto vypracovala plán obnovy verejnej kanalizácie a zároveň
v súlade s platnou legislatívou zašle požadované údaje Ministerstvu životného prostredia SR.
5. Prevod majetku podľa osobitného zreteľa - Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí
Z dôvodu osobitného zreteľa obec zrealizuje prevod majetku (§ 9a, ods. 8, písmeno e/
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov). Jedná sa
o nehnuteľnosť uvedenú
na liste vlastníctva č. 268, parcela KNC číslo 12, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2, v katastri obce Teplý Vrch, ktorá je v celosti
vlastníctvom Obce. Je to polorozpadnutá hospodárska budova, ktorá sa nachádza na vo
dvore, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby, z čoho vyplýva, že pre iný subjekt je
nevyužiteľná a obci neprináša žiadny úžitok. Obec dodržala ustanovenia zákona o majetku
obcí ( § 9a, ods. 2) a svoj zámer predať svoj majetok vyvesila na úradnej tabuli. Zámer bol
vyvesený v období od 2. 11. 2011 do 18. 11. 2011.
Obecné zastupiteľstvo s prevodom majetku podľa osobitného zreteľa súhlasilo.
6. Návrh Všeobecne záväzných nariadení
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo všeobecne záväzné nariadenia. Dohodlo sa, že tieto
budú upravené a znovu prerokované na ďalšom obecnom zasadnutí a všetky všeobecne
záväzné nariadenia budú vyvesené na úradnej tabuli
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7. Rôzne
a) Mgr. Palkovič
- predložil žiadosť o zmenu poplatkov v ŠJ s platnosťou
od 1. 1. 2012 podľa nasledovnej tabuľky:
Poplatky za stravné - platné od 1. 1. 2012
Dotácia

Fond

Subjekt

I. stupeň
II.
stupeň

Žiaci

MŠ
MŠ-HN
obed
obedHN
desiata
obed
obedHN
desiata

Desiata

Obed

Olovrant

0,28

0,68

0,23
0,19

Zamestnávateľa

Sociálny

1,01
0,01

Režijné
náklady

Platba
od
stravníka

Spolu

1,00

0,10
0,10
0,10
0,10

1,29
0,29
1,11
0,11

1,29
1,29
1,11
1,11

1,00

0,10
0,10

0,30
1,19
0,19

0,30
1,19
1,19

0,92
0,92

0,30
0,71
2,11

0,30
2,11

Desiata

Obed

Olovrant

0,28

0,68

0,04

0,30
1,09
0,09

0,30
Zamestnanci
1,19
Cudzí stravníci
1,19
Vysvetlivky: a) Ceny sú uvedené v €
b)HN - hmotná núdza

1,12

0,20

b) starostka obce informovala:
- o úprave rozpisu finančných prostriedkov na rok 2011, ktorý oznámil Krajský
školský úrad Banská Bystrica listom číslo 2011/000174-08795 zo dňa 9. 11. 2011, ktoré sú
účelovo určené na výchovu a vzdelávanie pre MŠ a podľa ktorého úsek školstva v pôsobnosti
Obce Teplý Vrch na rok 2011 bol upravený nasledovne:
rozpis finančných prostriedkov na rok 2011 príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
11 €
rozpis finančných prostriedkov-príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
na rok 2011 celkom po úprave predstavuje
1382 €
Uvedeným listom zároveň KŠÚ B. Bystrica oznámil, že na zabezpečenie uvedeného
účelu do 31. 12. 2011 obci zasiela posledná záloha na účet číslo 8228544/5200 vo výške
353 €;
- o úprave rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 verzia V3,
ktorý oznámil Krajský školský úrad Banská Bystrica listom číslo 2011/00017-08740 zo dňa
7. 11. 2011 a podľa ktorého úsek školstva v pôsobnosti Obce Teplý Vrch na rok 2011 bol
upravený nasledovne:
rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011
na prenesený výkon štátnej správy o
1909 €
Upravený rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011
celkom predstavuje výšku
304521 €
Zároveň KŠÚ B. Bystrica uvedeným listom oznámil, že na základe úpravy rozpočtu -verzia
V3 bude upravená výška mesačných zálohových platieb normatívnych finančných
prostriedkov v zostávajúcich mesiacoch roka 2011;
- o úprave rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 ktorý
oznámil Krajský školský úrad Banská Bystrica listom číslo 2011/000371-08798 zo dňa
9. 11. 2011 a podľa ktorého úsek školstva v pôsobnosti Obce Teplý Vrch na rok 2011 bol
upravený nasledovne:
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rozpis finančných prostriedkov na výchovu
a vzdelávanie žiakov zo SZP o
120 €
rozpis finančných prostriedkov-príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov
zo SZP na rok 2011 celkom po úprave predstavuje
9030 €
Uvedeným listom zároveň KŠÚ B. Bystrica oznámil, že na zabezpečenie uvedeného účelu
do 31. 12. 2011 obci zasiela poslednú zálohu na účet číslo 8228544/5200 vo výške 2347 €;
c) DHZ Teplý Vrch predložil dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov
(NZ č. 1/2006 zo dňa 3. 11. 2006) o výške nájomného na II. polrok 2011 v sume 3100 €
a žiada o schválenie tohto dodatku.
d) bola prerokovaná sťažnosť Igora Kupca na psa Jána Láca - je potrebné predvolať
majiteľa psa na zasadnutie OZ z dôvodu podania vysvetlenia k veci
e) Mgr. Palkovič, riaditeľ školy - podal informáciu o vykonanej inšpekcii v škole

8. Diskusia
V diskusii poslanci diskutovali o:
- zistilo sa, že ďalej sa sypú smeti do potoka a za bytovky
- kontrolórka obce zatiaľ nevykonala kontrolu použitia fin. prostriedkov z originálnych
kompetencií v ZŠ s MŠ
- je potrebné zistiť, či zmluvy uzavreté s obcou Hostišovce a Padarovce o poskytnutí pomoci
pri zdolávaní požiarov sú platné
- zmluvu o používaní telocvične pre cudzích je potrebné upraviť
- sú sťažnosti občanov na voľne pobiehajúce psy

9. Uznesenie obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2011
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského o vykonanej inšpekcii Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR
B/ Ukladá:
39/2011/U - Predvolať na nasledujúce zasadnutie OZ Teplý Vrch Jána Láca (sťažnosť na psa)
Termín: v texte
Zodpovedný: obecný úrad
40/2011/U - Upozorniť vlastníkov pozemkov za bytovkami na zákaz sypania smeti a vyzvať
ich na ich vyčistenie
Termín: do 20. 12. 2011
Zodpovedný: obecný úrad
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41/2011/U - Overiť platnosť zmlúv o poskytnutí pomoci pri zdolávaní požiarov pre obce
Padarovce a Hostišovce
Termín: do 20. 12. 2011
Zodpovedný: obecný úrad
42/2011/U - Vykonať podrobnú kontrolu použitia finančných prostriedkov z originálnych
kompetencií v ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského v Teplom Vrchu za roky 2010 a 2011
Termín: do 31. 1. 2012
Zodpovedný: kontrolórka obce
43/2011/U - Odvysielať reláciu o zákaze voľného pohybu psov po obci Teplý Vrch
Termín: do 20. 12. 2011
Zodpovedný: obecný úrad
44/2011/U - Odvysielať reláciu o zákaze sypania smeti za bytovkami a do potoka ako aj
upozorniť obyvateľov na zákaz vylievania fekálií do čističky; zároveň upozorniť
obyvateľov na možnosť uloženia pokuty
Termín: do 20. 12. 2011
Zodpovedný: obecný úrad
45/2011/U - Upraviť nájomnú zmluvu na telocvičňu
Termín: do 31. 12. 2011

Zodpovedný: obecný úrad,
riaditeľ ZŠ s MŠ

46/2011/U - Predložiť upravené VZN a nové VZ na nasledujúcom zasadnutí OZ
Termín: podľa textu
Zodpovedný: obecný úrad
C/ Schvaľuje:
53/2011/S - Program zasadnutia OZ v Teplom Vrchu konaného dňa 24. 11. 2011
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
54/2011/S - Zapisovateľa zápisnice – Ing. Máriu Antalovú a overovateľov zápisnice – Mgr.
Jarmilu Hronecovú a Mariána Žilíka
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:0
55/2011/S - Zmenu poplatkov v ŠJ s platnosťou od 1. 1. 2012, nasledovne:
Poplatky za stravné - platné od 1. 1. 2012
Dotácia

Fond

Subjekt

I. stupeň
II.
stupeň

Žiaci

MŠ
MŠ-HN
obed
obedHN
desiata
obed
obedHN
desiata

Desiata

Obed

Olovrant

0,28

0,68

0,23
0,19

Sociálny

Platba
od
stravníka

Spolu

1,00

0,10
0,10
0,10
0,10

1,29
0,29
1,11
0,11

1,29
1,29
1,11
1,11

1,00

0,10
0,10

0,30
1,19
0,19

0,30
1,19
1,19

0,92
0,92

0,30
0,79
2,11

0,30
2,11

Desiata

Obed

Olovrant

0,28

0,68

0,04

1,01
0,01
0,30
1,09
0,09

0,30
Zamestnanci
1,19
Cudzí stravníci
1,19
Vysvetlivky: a) Ceny sú uvedené v €
b)HN - hmotná núdza

Za: 5

Zamestnávateľa

Režijné
náklady

proti: 0

1,12

0,20

zdržal sa:0
5

Dlhodobý prenájom pozemku pred pneuservisom Arpáda Kislingera. Nájomná
zmluva bude uzatvorená až po presnej identifikácií parcely a jej celkovej
výmery. Predaj OZ neschválilo.
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:0

56/2011/S -

57/2011/S - Úpravu rozpisu finančných prostriedkov na rok 2011, ktorý oznámil Krajský
školský úrad Banská Bystrica listom číslo 2011/000174-08795 zo dňa 9. 11. 2011
rozpis finančných prostriedkov na rok 2011- príspevok na výchovu a vzdelávanie
MŠ- 11 €, rozpis finančných prostriedkov- príspevok na výchovu a vzdelávanie
pre MŠ na rok 2011 celkom po úprave predstavuje 1382 €
Za: 5

proti: 0

zdržal sa:0

58/2011/S - Úpravu rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 verzia V3,
ktorý oznámil Krajský školský úrad Banská Bystrica listom číslo 2011/0001708740 zo dňa 7. 11. 2011
Rozpis normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 na prenesený výkon
štátnej správy 1909 €. Upravený rozpis normatívnych finančných prostriedkov
na rok 2011 celkom predstavuje výšku 304521 €
Za: 5

proti: 0

zdržal sa:0

59/2011/S - Úpravu rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 ktorý
oznámil Krajský školský úrad Banská Bystrica listom číslo 2011/000371-08798
zo dňa 9. 11. 2011.
Rozpis finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP – 120 €
Rozpis finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP na rok
2011 celkom po úprave predstavuje 9030 €
Za: 5

proti: 0

zdržal sa:0

60/2011/S - prevod nehnuteľnosti uvedenej z dôvodu osobitného zreteľa uvedenej na liste
vlastníctva č. 268, parcela KNC číslo 12, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 122 m2, v katastri obce Teplý Vrch doteraz vo vlastníctve
obce Teplý Vrch na fyzické osoby Olivera Nováka, rod. Novák, narod. dňa
16.05.1974, trvale bytom Levice, Ku Bratke 2910/24 a jeho manželky Dany
Novákovej, rod. Vredíkovej, r.č. 835923/8162, narod. 23. 09. 1983, trvale bytom
Teplý Vrch č. 49 ako kupujúcich predmetnej nehnuteľnosti.
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:0,
t.j. schválené viac ako trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
61/2011/S – dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov (NZ č. 1/2006 zo dňa :
03.11. 2006) vo výške nájomného za II. polrok 2011 v sume 3100€
Za: 5

proti:0

zdržal sa:0

62/2011/S- plán obnovy verejnej kanalizácie podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 279/2011 Z.z
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o reguláii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov pre obec Teplý Vrch a to na
obdobie od 01. 01.2015 do 31. 12. 2024.
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

10. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia OZ Teplý Vrch vyčerpaný, starostka obce Teplý
Vrch poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila

Zapísala:
Ing. Mária Antalová: ..........................

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Jarmila Hronecová:
Marián Žilík:

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

Podpísaná: Starostka obce Teplý Vrch Jana Janšová: ..............................
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