Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch, konaného dňa 14. 04. 2011
Starostka obce: Jana Janšová
Poslanci:
Mgr. Hronecová Jarka, Bc. Kvetoslava Gembizcká, Ing. Vladimír
Šándor, Ing. Mária Antalová, Marián Žilík
Hostia: Mgr. Vladimír Pálkovič, p. Bošeľová, p. Havranová, Nýčová, p. Farkáš J. ml.,
p. Farkáš Ľ., p. Rohár J. p. Dányiová A., p. Lác J., p. Kupec I., p. Žabka J.,
Bc. Cipárová K.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Riešenie neplatičov
5. Určenie nájomného pre p. Šiškovú
6. Správa o činnosti – poriadková a športová komisia
7. Prejednanie žiadosti/ sťažnosti - p. Bošeľová
8. Oslava 710. Výročia a 50. Výročie školy – podanie informácie (určenie organizačného
výboru dať preč, organizačný výbor určený nebol)
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. 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 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: Ing. Mária Antalová a Marián Žilík
Starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia OZ dňa 14.04.2011. Po
oboznámení bol program jednohlasne schválený OZ.
3. Kontrola- plnenie uznesení
Bola vykonaná kontrola uznesení prijatých v 1. štvrťroku r. 2011- všetky uznesenia sú
splnené.
4. Riešenie neplatičov - je potrebne vypísať mená aj s adresami, pretože keď sa jto nenapíše
je to napadnuteľné z dôvodu, že je to neadresné a môžu sa vyhovárať, že to tak nebolo
Z predvolaných neplatičov sa dostavili p. Havranová, Nýčová, p. Farkáš J. ml.,
p. Farkaš Ľ., p. Rohár J., p. Dányiová, s ktorými bola dohoda o uzatvorení splátkového
kalendára na dlžnú pohľadávku. Neplatičom, ktorí sa nedostavili na OZ na základe
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predvolania, zaslať opätovnú výzvu. V prípade ak dlžná pohľadávka nebude uhradená –
respektíve nebude dohodnutý splátkový kalendár do 30.04.2011 bude dlžná suma navýšená o
penále vo výške 0,01% za každý omeškaný deň.
Žiadna dohoda sa na zasadnutí neuzavierala. je potrebníé napísať, že OZ sa dohodlo, že obec
s neplatičmi dohodne splátkový kalendár, ktorý sa napíše formou dohody.
5. Určenie nájomného pre p. Šiškovú
OZ pripraví nájomnú zmluvu pre p. Šiškovú podľa rozlohy bytu, kde stanoví nájomné
za 1m . Zároveň sa pripravia dodatky k nájomným zmluvám pre p. Rohára J. p. Havrana P.
a p. Félixovú podľa štvorcových metrov. Tak isto vypísať meno a priezvisko a presne
bydlisko a číslo bytu, aby to jednoznačné.
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6. Správa o činnosti – poriadková a športová komisia
Predsedníčka poriadkovej komisie Ing. Mária Antalová oboznámila OZ s kontrolou
poriadku v bytovke č. 50. Obyvatelia bytovky si poriadili okolo bytovky, kde vyzbierali
smeti a upratali parcelu aj za bytovkou. V bytovke č. 50 bude treba oprava dverí, okien
a vymaľovanie schodiská.
Bola vykonaná kontrola smetiska za bytovkami č. 49, 50 a 51, ktoré sa čiastočne
upravilo a odpad sa vyviezol na skládku. Odpad, ktorý tam zostal bude treba dať odviesť
a umiestniť tabuľu „Zákaz sypania smetí.“ Ďalej bude treba vyzvať vlastníkov pozemkov za
bytovkami o odstránení stavieb.
Predsedníčka športovej komisie Mgr. Jarmila Hronecová informovala OZ o športovom
dni, ktorý sa uskutočnil dňa 02.04.2011 v telocvični ZŠ. Na športovom dni sa približne
zúčastnilo 50 športujúcich osôb, kde sa hral stolný tenis a mini futbal. OU zabezpečil
organizačnú činnosť a zabezpečil odmeny výhercom.
OZ poďakovalo riaditeľovi školy Mgr. Palkovičovi (dopísať meno) za poskytnutie
priestorov na turnaj.
7. Prejednanie žiadosti/ sťažnosti – p. Bošeľová (dopísať meno + bydlisko)
p. Bošeľová zaslala sťažnosť na OcÚ Teplý Vrch ohľadom vyvážania popola za
bytovkou č. 90. Parcela č. 965/2 je vedená ako orná pôda a nemá sa tam vyvážať popol
a odpad. p. Bošeľová sa vyjadrila, že s OcÚ Teplý Vrch bola uzatvorená nájomná zmluva na
predmetnú parcelu a žiada obyvateľov bytovky o odstránenie popola z parcely nakoľko je to
jej vlastníctvo.
Na OZ boli pozvaní obyvatelia bytovky, kde za dostavili a boli vyzvaní na odstránenie
skládky za bytovkou. Predsedkyňa Spoločenstva vlastníkov bytov – Spoločenstvo vlastníkov
bytov - Lesanka Bc. Cipárová sa vyjadrila, že pozemok sa udržuje v čistote a od novembra
ako bola oslovená p. Bošeľovou sa tam už popol nesype. Predsedkyňa poriadkovej komisie
Ing. Antalová potvrdila, že pozemok sa udržuje v poriadku. Popol sa tam sypal od roku 1985
čím sa aj zarovnával prudký zráz a nerovnosti za bytovkou. Podpisovať mena.
8. Oslava 710. výročia a 50. výročie školy - podanie informácie
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Príprava osláv 710. výročia vzniku obce Teplý Vrch a 50. výročia ZŠ sa uskutoční
18.06.2011. Začiatok osláv by mal byť o 10:00 hod. pri OcÚ. Priebeh a program osláv bude
ešte stanovený. ZŠ s MŠ poskytne sumu 1000,- Eur od sponzorov. Starostka obce p. Janšová
sa zriekla mesačného platu ako sponzorské na oslavu 710. výročia obce Teplý Vrch. OcÚ
zašle pozvánku obci Slavošovce, kde budú pozvaní: starosta, poslanci a riaditeľka školy.
9. Rôzne a diskusia
a) Mgr. Hronecová predniesla návrh na prípravu májovej vatry na 08.05.2011 pre
občanov Teplého Vrchu
b) starostka obce informovala o projektoch, ktoré vypracovala a podala :
Zeleň a oddychové zóny s 20% financovaním obce
Projekt na obnovu autobusových zastávok
c) riaditeľ školy predložil úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Teplý Vrch - navýšenie
nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2011, ďalej príspevok na výchovu
a vzdelávanie pre MŠ v sume 371,- Eur a asistenta učiteľa v roku 2011- navýšenie o 200,Eur.
d) riaditeľ školy sa poďakoval obci za darčeky na deň učiteľov
e) Ing. Vladimír Šándor navrhol striešku na palivové drevo pri požiarnej zbrojnici
f) Ing. Vladimír Šándor informoval OZ, že bola dovezená z Hostišoviec požiarna
historická striekačka, ktorá je zrenovovaná a môže sa vystaviť v areáli Požiarnej zbrojnice.
g) OcÚ zaslal výzvu p. Petrovi Havranovi a p. Dane Nyčovej za účelom prejednania
sociálnej situácie. p. Nýčová sa dostavila ale bez prítomnosti jej druha nebolo možné riešiť
sociálnu situáciu. P. Havranovi bude zaslaná posledná výzva, ak sa nedostaví na OcÚ na
pohovor, OcÚ požiada o predvedenie políciu.
11. Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch, konaného dňa
14.04. 2011 na Obecnom úrade Teplý Vrch o 18, 00 hod.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo nasledovne:
A/ Berie na vedomie:
1. Návrh na striešku na palivové drevo pri požiarnej zbrojnici.
2. Vystavenie historickej požiarnej striekačky dovezenej z obce Hostišovce
3. Informáciu o podaných projektoch.
4. Návrh na prípravu májovej vatry na 08.05.2011.
5. Prípravu osláv 710. výročia obce Teplý Vrch a 50. výročie ZŠ a MŠ.
6. Správu o činnosti poriadkovej a športovej komisie.
7. Výsledky kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Teplý Vrch
za 1. štvrťrok 2011
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B/ Ukladá:
12/2011/U – Neplatičom, ktorí sa nedostavili na zasadnutie OZ dňa 14. 4. 2011 na základe
predvolania, zaslať opätovnú výzvu.
T: do 30. 4. 2011
Za : 5

Zodpovedný. Obecný úrad T. Vrch
proti: 0

zdržal sa: 0

13/2011/U - V prípade ak dlžná pohľadávka nebude uhradená – respektíve nebude dohodnutý
splátkový kalendár do 10.05.2011. Od 11. 5. 2011 dlžná suma sa navýši o penále vo výške
0,01% za každý omeškaný deň.
Termín: do 10.05.2011
Za : 5

proti: 0

Zodpovedný: obecný úrad
zdržal sa: 0

14/2011/U - Pripraviť nájomnú zmluvu pre p. Šiškovú podľa rozlohy bytu, kde bude
stanovené nájomné za 1m2.
15/2011/U - Pripraviť dodatky k nájomným zmluvám pre p. Rohára J. p. Havrana P. a p.
Félixovú - platenie nájomného podľa štvorcových metrov. Vypísať mená
Termín: do 15. 05. 2011
Za : 5

proti: 0

Zodpovedný: obecný úrad
zdržal sa: 0

16/2011/U - Zaslať oznámenie o spôsobe prejednania sťažnosti p. Bošeľovej a Spoločenstvu
vlastníkov bytov - Lesanka ohľadom zákazu sypania smeti na parcelu č.965/2.
Napísať celé meno
Termín: do 15. 05. 2011
Za : 5

proti: 0

Zodpovedný: obecný úrad
zdržal sa: 0

17/2011/U – Pripraviť nájomnú zmluvu s p. Bošeľovou na parcelu č. 965/2 za bytovkou
štátnych lesov . Napísať celé meno
Termín: do 15.05.2011
Za : 5

proti: 0

Zodpovedný: obecný úrad
zdržal sa: 0

18/2011/U – Dať vyrobiť tabule „Zákaz sypania smetí“ a umiestniť ich za bytovkou
č. 49,50, 51 a 94.
Termín: do 15.05.2011
Za : 5

proti: 0

Zodpovedný: obecný úrad
zdržal sa: 0

19/2011/U – Zaslať p. Havranovi opätovnú výzvu ohľadom sociálnej situácie rodiny, ak sa
nedostaví na pohovor, OcÚ požiada o súčinnosť OO PZ SR Veľký Blh.
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Termín: do 15.05.2011
Za : 5

Zodpovedný: obecný úrad
zdržal sa: 0

proti: 0

C/ Schvaľuje:
26/2011/S Zapisovateľa - Bc. Kvetoslavu Gembiczkú a overovateľov zápisnice - Ing. Máriu
Atntalovú a Máriana Žilika
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

27/2011/S - Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Teplý Vrch na rok 2011 - Navýšenie nenormatívnych
finančných prostriedkov na rok 2011, ďalej príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ
v sume 371,- Eur a asistenta učiteľa v roku 2011- navýšenie o 200,- Eur.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

28/2011/S - Bytovka pri ZŠ, popisné číslo 58 slúži potrebám školy a potrebám verejnej
správy – ubytovanie učiteľov a zamestnancov školy a zamestnancov verejnej správy.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

12. Záver
Nakoľko boli všetky body programu zasadnutia prejednané, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Mária Antalová

…….......………………………..

Márian Žilík

.....………….………………......

Bc. Kvetoslava Gembiczká

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

starostka obce
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