Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch, konaného dňa 26. 5. 2011
_________________________________________________________________________________

Starostka obce: Jana Janšová
Poslanci:
Ing. Šándor Vladimír, Ing. Antalová Mária, Mgr. Jarmila Hronecová, Kvetoslava
Gembická, Marián Žilík
Hostia:
Mgr. Vladimír Palkovič, p. Hudec
Program: 1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie organizačného výboru - 710.výročie obce a 50. výročie ZŠ
5. Príprava MDD
6. Určenie inventarizačnej komisie na inventarizáciu obecného majetku v rekreačnom
zariadení Drieňok
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
1. Zahájenie -začiatok rokovania o 18,00 hod.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch /OZ/ otvorila starostka obce Teplý Vrch
- Jana Janšová /ďalej starostka/, ktorá konštatovala, že prítomní sú všetci zvolení poslanci a preto
Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
Starostka poverila písaním zápisnice poslankyňu OZ Ing. Máriu Antalovú, za overovateľov
boli navrhnutí poslanci: Mgr. Jarmila Hronecová a Marián Žilík
3. Kontrola uznesení
Starostka obce Jana Janšová podala informáciu o plnení uznesenia z predchádzajúceho OZ:
- neplatiči si vyrovnali svoje podlžnosti
- NZ pre p. Šiškovú bola vyhotovená; pre ostatných prenajímateľov je potrebné NZ dokončiť
- p. Bošeľová Mária - vybavené; pripravuje sa podnájomná zmluva
- tabuľa „Zákaz sypania smetí“ sa dokončuje
4. Schválenie organizačného výboru - 710.výročie obce a 50. výročie ZŠ
Ako organizačný výbor osláv bude pracovať celé obecné zastupiteľstvo, Janšo Peter, Marcela
Rohárová, Ľubica Ištvánová.
Ing. Vladimír Šándor - zabezpečí nápoje, bufet a obsluhu na voľnom priestranstve, v prípade potreby
chladiacu vitrínu
Marián Žilík - varenie gulášov
Bc. Kvetoslava Gembiczká - priebeh programu, uvítanie hostí
Ing. Mária Antalová - v piatok večer zabezpečiť prevzatie občerstvenia od obyvateľov obce,
vyhotovenie zoznamu obyvateľov obce Teplý Vrch, ktorý poskytnú
občerstvenie pre oslavy;
Mgr. Jarmila Hronecová - bufet a výzdoba Kultúrneho domu
Marcela Rohárová - recepcia v ZŠ
Ľubica Ištvánová - recepcia na OcÚ

-25. Príprava MDD
Oslavy MDD sa budú konať 4. júna 2011 v zariadení Lesov SR, š. p., OZ Rimavská Sobota v Danielej zvernici Teplý Vrch; návšteva náučného chodníka, opekanie špekáčok pri jazere; ukážky
výcviku policajných psov
6. Určenie inventarizačnej komisie na inventarizáciu obecného majetku v rekreačnom zariadení
Drieňok
Do inventarizačnej komisie boli navrhnutí poslanci Marián Žilík a Ing. Vladimír Šándor
7. Rôzne + 8. Diskusia
a) Mgr. Palkovič - finišuje sa pri oprave školy, tak aby do osláv to bolo ukončené
- havarijný stav telocvične - vykonané obhliadky kompetentných orgánov
- schválený projekt „Rozprávkový park“
- pripravujú sa projekty „Marginalizovaná rómska kultúra“ a „Premena
tradičnej školy na modernú“
b) Marián Žilík - bolo by dobré keby sa kompostovisko zriadilo v areály bývalého PD, je
potrebné zistiť kto je správca konkurznej podstaty
c) Jana Janšová - akcia „Dedina ožíva“ v Drienčanoch bude 23. 7. 2011
- neprešiel projekt na opravu KD
- uzavrela sa zmluva so SVP, š.p., Banská Bystrica o prenájme pláže
d) p.Hudec - je potrebné dať na ulicu tabuľu „Prejazd zakázaný“, alebo dať tabuľu obytnej
zóny, aby sa znížila rýchlosť prechádzajúcich áut
- ako je to s vodou v RZ p. Oštroma
e) Ing. Vladimír Šándor - RZ je napojené na vodu z Budikovian
- je potrebné vymeniť vodovodnú rúru smerom od OcÚ až po
požiarnu zbrojnicu

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Teplom Vrchu konaného dňa
26. 5. 2011 na Obecnom úrade Teplý Vrch o 18,00 hod
__________________________________________________________________________________
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu starostky obce o plnení uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
2. Informáciu o projektoch podanú riaditeľom ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu Mgr. Vladimírom
Palkovičom
3.Informáciu starostky obce a pripravovanej akcii „Dedina ožíva“ v Drienčanoch a o oprave KD

B/ Ukladá:
20/2011/U - Zistiť správcu konkurznej podstaty bývalého PD Teplý Vrch a zistiť možnosti prechodu
časti majetku bývalého PD Teplý Vrch do vlastníctva Obce Teplý Vrch
Termín: do 30.07.2011

Zodpovedný: obecný úrad

21/2011/U - Zistiť možnosti osadenia dopravných značiek znižujúcich rýchlosť v obytnej časti obce
Termín: do 31. 6. 2011

Zodpovedný: obecný úrad

-3C/ Schvaľuje:
29/2011/S - Program zasadnutia OZ v Teplom Vrchu konaného dňa 26. 5. 2011
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:0
30/2011/S - Zapisovateľa zápisnice – Ing. Máriu Antalovú a overovateľov zápisnice – Mgr. Jarmilu
Hronecovú a Mariána Žilíka
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:0
31/2011/S - Organizačný výbor osláv 710.výročie obce a 50. výročie ZŠ
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:0
32/2011/S - Zorganizovanie osláv MDD vo Zvernici Teplý Vrch
Za: 5
proti: 0
zdržal sa:0
33/2011/S - Uzavretie NZ medzi Obcou Teplý Vrch a Slovenským vodohospodárskym podnikom,
š.p., Banská Bystrica na prenájom pláže
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:

Overovatelia zápisnice:

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

Mgr. Jarmila Hronecová: ..........................
Marián Žilík:

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

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

