Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch, konaného dňa 28. 02. 2011
Starostka obce: Janka Janšová
Poslanci:
Mgr. Hronecová Jarka, Bc. Kvetoslava Gembizcká, Ing. Vladimír
Šándor, Ing. Mária Antalová, Marián Žilík
Zamestnanec obce: Ing. Miroslav Chromek
Kontrolórka obce: p. Péterová
Hostia: Mgr. Vladimír Pálkovič, p.Peter Janšo, p. Miškovič, p. Kmiťová,
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh na odkúpenie SAŽP SEV Drieňok
4. Schválenie rozpočtu na rok 2011
5. Schválenie poplatkov za požičiavanie obecného majetku
6. Schválenie stavebného dozoru pri projekte „Vidiecka kultúra po strechou“- rekonštrukcia
kultúrneho domu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
1. Otvorenie - začiatok rokovania o 18.00 hod.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch (ďalej len OZ) otvorila starostka
obce Teplý Vrch - Janka Janšová (ďalej len starostka).
Starostka konštatovala, že z celkového počtu 5 poslancov je prítomných 5 a Obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka poverila písaním zápisnice Bc. Kvetoslavu Gembiczkú, poslankyňu OZ
Teplý Vrch, za overovateľov boli navrhnutí: Mgr. Jarmila Hronecová a Ing. Vladimír Šándor
Starostka oboznámila prítomných s program zasadnutia OZ dňa 28.2.2011. Po
prečítaní bol program jednohlasne schválený OZ.
3. Návrh na odkúpenie SAŽP SEV Drieňok
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Teplom Vrchu sa zúčastnili zástupcovia SAŽP
z Banskej Bystrice. Na základe podpísanej nájomnej zmluvy informovali OZ o predkupnom
práve na odkúpenie Rekreačného zariadenia Drieňok a podali informáciu o jeho nerentabilite.
Bolo dohodnuté, že OZ sa vyjadrí len po doručení písomného návrhu SAŽP.
4. Schválenie rozpočtu na rok 2011
Na zasadnutí bol predložený rozpočet obce Teplý Vrch na rok 2011, s ktorým obecné
zastupiteľstvo oboznámila kontrolórka p. Péterová. Kontrolórka ďalej predložila návrh
kontrolnej činnosti na I. polrok 2011, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
rozpočtu, informatívnu správu o plnení uznesení OZ v Teplom Vrchu, správu o kontrolnej
1

činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011 až 2013.
Uvedené dokumenty sú prílohou zápisnice.
5. Schválenie poplatkov za požičiavanie obecného majetku
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh sadzobníka poplatkov za požičiavanie
obecného majetku. Návrh bol nasledovný:
1. Aparatúra: od 20,- € do 50,- €. Sadzba bude závisieť od druhu podujatia, jeho
zamerania a dĺžky trvania
2. Prívesný vozík: 10,- €. Je potrebné vypracovať výpožičné podmienky
3. Krovinorez:
5,- €
4. Kosačka:
5,- €
5. Motorová píla:
5,- €
6. Nabíjačka:
5,- €
7. Vŕtačka
5,- €
8. Ručná rotačná píla: 5,- €
9. Cirkulár:
10,- €
10. Zváračka s kuklou: 5,- €
11. Fotenie a kopírovanie dokumentov: 0,10 € / 1 kus
Náklady na prevádzku vypožičaných nástrojov uvedených v bode 1. až 10. hradí osoba,
ktorá si ich vypožičala (benzín, .... a i.) a v prípade, že pri ich prevádzke dôjde k poruche na
vypožičanom zariadení, resp. nástroji je jej povinnosťou nástroj na vlastné náklady opraviť.
6. Schválenie mandátnej zmluvy stavebného dozoru pri projekte „Vidiecka kultúra pod
strechou“- rekonštrukcia kultúrneho domu
Obec ako investor rekonštrukcie kultúrneho domu je povinná zabezpečiť k predmetnej
stavbe stavený dozor. Obecnému zastupiteľstvu boli osobami, ktoré majú oprávnenie takúto
činnosť vykonávať predložené ponuky. Cenové ponuky k projektu rekonštrukcia kultúrneho
domu predložili:
1. Dušan Šulaj v sume 970,- €
2. Ing. Dušan Vaľo v sume 600,- €
Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s obidvomi cenovými ponukami a vybralo
ponuku s najnižšou cenou. Stavebný dozor pri rekonštrukcii kultúrneho domu bude
realizovaný Ing. Dušanom Vaľom.
7. Rôzne
a) Veronika Šišková pracovníčka Slovenskej pošty na Teplom Vrchu si podala žiadosť
o prenájom obecného bytu v bytovke č. 58, ktorý sa uvoľnil po p. Krnáčovi.
b) Starostka OÚ predložila návrh na odmenu p. Marošovi Babicovi za vykonanie opravy a
dlhodobú údržbu aparatúry na OU v sume 50,- €
c) OZ žiada na marcové zasadnutie pozvať všetkých neplatičov obecných bytov
d) OZ žiada zaslať výzvu občanom bytoviek č. 51, 50 a 49 na odstránenie stavieb - chlievy za
bytovkami
e) zaslať upozornenie p. Rohárovi Jánovi na možnosť výpovede nájmu z obecného bytu č. 58
v prípade, že nebude zaplatené chýbajúce nájomné do konca marca 2011. Zároveň ho
upozorniť na skutočnosť, že v prípade ak bude naďalej nedodržiavať splátkový kalendár,
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ktorý mu bol vypracovaný a zmešká sa jedna splátka, tak bude nasledovať okamžitá výpoveď
z bytu. Zvážiť jeho opätovné predvolanie pred OZ.
f) Predvolať na marcové zastupiteľstvo p. Petra Havrana a Danu Nyčovú za účelom
prejednania sociálnej situácie
g) Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Vladimír Pálkovič predložil návrh rozpočtu na rok 2011. Z dôvodu
zlej finančnej situácie obce Teplý Vrch rozpočet sa nemení a ostáva v tej istej výške ako
v roku 2010.
h) Ďalej riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Vladimír Pálkovič informoval o obsadení pracovných miest v
ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu. P. Želmíra. Petrovská z MŠ odchádza do dôchodku a na jej miesto
nastúpi vychovávateľka ZŠ Bc. Janka Babicová. Na miesto vychovávateľky bude presunutá p.
Ružena Giertliová a na miesto po p Giertliovej nastúpi Bc. Kvetoslava Cipárová
i) Ing. Šándor informoval OZ o povinnosti separovania kovového odpadu. OÚ je povinné
zriadiť miesto zberu aj na kovový odpad.
j) Bola prerokovaná príprava maškarného plesu, ktorý sa bude konať dňa 4. marca 2011.
Bufet - Bc. Kvetoslava Gembiczká, Iveta Bystrianska; tombola - Ing. Mária Antalová,
vstupné - Peter Janšo, Vladimír Bystriansky, otvorenie a dozor nad celým priebehom plesu starostka obce Jana Janšová a Rohárová Marcela. Výzdoba sály, kde sa bude ples konať mládež z Teplého Vrchu a celé OZ Teplý Vrch.
8. Diskusia
- s riaditeľom školy Mgr. Vladimírom Pálkovičom bola prejednaná pripomienka z Rady školy
o meškaní výplat na účet. Riaditeľ sa vyjadril, že do 15-dňa v mesiaci peniaze boli vždy
odoslané na účty zamestnancov – meškanie bolo len v mesiaci február.
- p.Peter Janšo informoval o stolnotenisovom turnaji, ktorý sa má uskutočniť 02.04.2011
9. Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch, konaného dňa
28. 2011 na Obecnom úrade Teplý Vrch o 18, 00 hod.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo nasledovne:
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu o obsadení pracovných miest v ZŠ s MŠ
v Teplom Vrchu
2. Informáciu o termíne „stolnotenisového turnaja “ na 02.04.2011
3. Informáciu SAŽP Banská Bystrica o predkupnom práve na rekreačné zariadenie Drieňok
Teplý Vrch
4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2011
5. Informatívnu správu hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení OZ v Teplom Vrchu
6. Informáciu riaditeľa školy Mgr. Vladimíra Palkoviča k meškaniu výplat učiteľov
B/ Ukladá:
5/2011/U - Na marcové zasadnutie OZ pozvať všetkých neplatičov obecných bytov.
Termín: podľa textu
Zodpovedný: starostka obce
Za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
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6/2011/U - Zaslať výzvu občanom bytoviek č. 51, 50 a 49 na odstránenie stavieb za
bytovkami.
Termín: do 20. 3. 2011
Zodpovedný: starostka obce
Za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
7/2011/U - Zaslať p. Jánovi Rohárovi upozornenie v znení tak, ako je uvedené v bode
7e) zápisnice zo zasadnutia OZ Teplý vrch konaného dňa 28. 2. 2011
Termín: do 15. 3. 2011
Zodpovedný: starostka obce
Za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
8/2011/U - Predvolať na marcové zastupiteľstvo p. Petra Havrana a p. Danu Nyčovú za
účelom prejednania sociálnej situácie.
Termín: podľa textu
Zodpovedný: starostka obce
Za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
8/2011/U - Zriadiť miesto na zber kovového odpadu.
Termín: podľa textu
Za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0

Zodpovedný: starostka obce

10/2011/U - Zabezpečiť úspešný priebeh maškarného plesu dňa 4. 3. 2011
Termín: podľa textu
Zodpovední: starostka obce
a poslanci OZ Teplý Vrch
11/2011/U - Vypracovať výpožičné podmienky za prívesný vozík
Termín: do marcového zasadnutia OZ
Zodpovedný: starostka obce
C/ Schvaľuje:
17/2011/S Zapisovateľa - Bc. Kvetoslavu Gembiczkú a overovateľov zápisnice - Ing.
Vladimíra Šándora a Mgr. Jaroslavu Hronecovú
Za : 5

zdržal sa: 0

proti: 0

18/2011/S Sadzobník poplatkov za požičiavanie obecného majetku podľa predloženého
návrhu.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

19/2011/S Stavebný dozor pri rekonštrukcii kultúrneho domu, ktorý bude realizovaný Ing.
Dušanom Vaľom.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

20/2011/S Návrh kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
Za : 5

zdržal sa: 0

proti: 0

21/2011/S Rozpočet Obvce Teplý Vrch na obdobie 2011 až 2013.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0
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22/2011/S Rozpočet pre ZŠ s MŠ na prenesené kompetencie podľa návrhu
v Teplom Vrchu a originálne kompetencie vo výške 82 458 eur .
Za : 5

proti: 0

ZŠ a MŠ

zdržal sa: 0

23/2011/S Úpravu rozpočtu k 31.12.2010.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

24/11/S - Odmenu p. Marošovi Babicovi za údržbu aparatúry na OÚ vo výške 50,- €
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

25/2011/S - Žiadosť p. Veroniky Šiškovej o prenájom obecného bytu v bytovke č. 58 po p.
Krnáčovi
10. Záver
Nakoľko boli všetky body programu zasadnutia vyčerpané, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Vladimír Šándor

…….......………………………..

Mgr. Jarmila Hronecová

.....………….………………......

Bc. Kvetoslava Gembiczká

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

starostka obce
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