Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch
konaného dňa 15. 12. 2011
Starostka obce:

Jana Janšová

Poslanci:

Ing. Mária Antalová,
Mgr. Jarmila Hronecová, Ing. Vladimír Šándor, Marián Žilík
Hostia: Mgr. Vladimír Palkovič

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie VZN na rok 2012
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

1. Otvorenie - začiatok rokovania o 18.00 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch (ďalej len OZ) otvorila starostka
obce Teplý Vrch - Jana Janšová (ďalej len starostka).
Starostka konštatovala, že z celkového počtu 5 poslancov sú prítomní 4 a Obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka poverila písaním zápisnice Mgr. Jarmilu Hronecovú poslankyňu OZ Teplý
Vrch, za overovateľov zápisnice Ing. Vladimíra Šándora a Ing. Máriu Antalovú.
Starostka prečítala program zasadnutia, po prečítaní bol program jednohlasne
schválený OZ.
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3. Schválenie VZN na rok 2012
Po úpravách sa schvaľovali všeobecne záväzné nariadenia :
- o verejnom poriadku na území obce Teplý Vrch
- o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území
obce Teplý Vrch
- o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Teplý Vrch, toto VZN je potrebné
prepracovať
- o verejnej kanalizácii, výške točného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd v obci
Teplý Vrch
- o výške poplatkov v školskej jedálni
- požiarny poriadok obce
- o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území obce Teplý Vrch

4. Rôzne
Mgr. Palkovič prečítal správu z inšpekcie, ktorú na ZŠ z MŠ vykonala inšpekcia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

5. Diskusia

V diskusii poslanci diskutovali o:
- zistilo sa, že vodnú nádrž Teplý Vrch pravdepodobne využíva Rybársky zväz Žilina na
hospodárske účely. Ak sa táto skutočnosť potvrdí, bude možné určiť a žiadať daň za
využívanie vodnej plochy na tieto účely.
- v obci nie je určené miesto na sypanie drobného stavebného odpadu. V priebehu januára je
potrebné takéto miesto určiť.
6. Uznesenie obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch na svojom zasadnutí dňa 15. 12. 2011
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A/ Berie na vedomie:
1. správu riaditeľa ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu o vykonaní inšpekcie
2. informáciu starostky obce Jany Janšovej o návrhu zmeny prevádzkovateľa verejnej
kanalizácie
B/ Ukladá:
47/2011/U – zistiť, či je vodná nádrž Teplý Vrch využívaná aj na hospodárske účely.
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Zodpovedný: Ing. Vladimír Šándor

48/2011/U – určiť v obci miesto pre stavebný odpad.
Termín: Január 2012

Zodpovedný: obecný úrad

49/2011/U – prepracovať všeobecne záväzné nariadenie č. 4 o zneškodňovaní odpadových
vôd na území obce Teplý Vrch.
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Zodpovedný: obecný úrad

C/ Schvaľuje:
63/2011/S - Program zasadnutia OZ v Teplom Vrchu konaného dňa 15. 12. 2011
Za: 4

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

64/2011/S - Zapisovateľa zápisnice – Mgr. Jarmilu Hronecovú a overovateľov zápisnice –
Ing. Máriu Antalovú a Ing. Vladimíra Šándora
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

65 /2011/S – Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o verejnom poriadku na území obce
Teplý Vrch
Za : 4

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

66/2011 /S - Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Teplý Vrch
Za : 4

proti: 0

zdržal sa: 0
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nehlasoval: 0

- Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o podmienkach chovu, držania

67 /2011/S

a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Teplý Vrch.
Za : 4

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

68 /2011/S - všeobecne záväzné nariadenie č.5/2012 o výške poplatkov v školskej jedálni
Za : 4

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

69/2011/S - všeobecne záväzné nariadenie č.6/2012 Požiarny poriadok obce Teplý Vrch
Za : 4

zdržal sa: 0

proti: 0

nehlasoval: 0

70/2011/S – všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Teplý Vrch

71/2011/S

–

možnosť

použiť

žetóny

určené

na

vývoz

komunálneho

odpadu

z predchádzajúceho roka( 2011 ) do 31. 01. 2012.
Za : 4

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

72/2011/S – dodatok č. 1 k zmluve o nájme dopravného prostriedku zn. Felícia zo dňa 11. 11.
2010 . Výška nájomného sa upravuje na 100 € ročne splatné do 15. 01. 2012 .
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

7. Záver
Nakoľko

boli všetky body

programu zasadnutia vyčerpané, starostka obce

poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Vladimír Šándor

…….......……………………….................

Ing. Mária Antalová

…………....................................................

Mgr. Jarmila Hronecová

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

4

starostka obce
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