Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch
konaného dňa 30. 06. 2011
Starostka obce: Janka Janšová
Pposlanci:
Mgr. Hronecová Jarka, Bc. Kvetoslava Gembizcká, Ing. Vladimír
Šándor, Ing. Mária Antalová, Marián Žilík
Kontrolórka: Helena Péterová
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Záverečný účet obce Teplý Vrch za rok 2010
4. Schválenie platu starostu
5. Organizačné pokyny k hasičskej súťaži o pohár predsedu Mikroregiónu Teplý Vrch
6. Dedina ožíva Drienčany - príprava
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 Ing. Vladimíra Šándora a Mgr. Jarmilu Hronecovú.
Starostka prečítala program zasadnutia, po prečítaní bol program jednohlasne
schválený OZ.
3. Záverečný účet obce Teplý Vrch za rok 2010
So správou o hospodárení obce, záverečným účtom obce za rok 2010 a kontrolnou
činnosťou za I. polrok 2010, ktoré sú prílohou zápisnice Obecné zastupiteľstvo oboznámila
kontrolórka Helena Péterová.
4. Schválenie platu starostu
Starostka obce Teplý Vrch predložila návrh platu starostu obce Teplý Vrch
s účinnosťou od 01.07.2011 v úväzku 0,6 % v súlade so zákonom č. 253/1994 Zb. opravnom
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postavení a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov,
ktorý bol novelizovaný zákonom č. 154/2011 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostke Obce Teplý Vrch zvýšenie platu o 11%, čo
znamená, že plat starostky bude 764,-€ mesačne brutto .
5. Organizačné pokyny k hasičskej súťaži o pohár predsedu Mikroregiónu Teplý Vrch
Ing. Šándor pozval obecné zastupiteľstvo na požiarnu súťaž - V. ročník súťaže o
Pohár predsedu Mikroregiónu Teplý Vrch dňa 02.07.2011
6. Dedina ožíva Drienčany – príprava
Obec Teplý Vrch sa zúčastní na slávnostiach „Dedina ožíva v Drienčanoch“ dňa
23.07.2011 a pripraví dobovú výzdobu Teplého Vrchu na túto akciu.
7. Rôzne
a) - starostka obce informovala o projekte na autobusové zastávky, vyhotovenie projektu by
stalo 300,- Eur
b) - starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo o znížení podielových daní o oproti
roku 2010
c) - starostka obce informovala o priebehu osláv 710. výročia a 50. výročie školy, kde
sponzorské na oslavy bolo 1335,- Eur a zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave osláv
d) Mgr. Jarmila žiadala o vyčistenie járkov v dedine a pri bývalom družstve z dôvodu
protipovodňových opatrení
e) - Ing. Vladimír Šandor informoval o preplachovaní a čistení kanalizácie, ktorá by sa mala
vykonávať 1x za dva roky aby sa neupchala kanalizácia
f) - vyplatiť odmenu JUDr. Danielovi Janšovi za právne služby v sume 300,- Eur za I. polrok
2011
8. Diskusia
a) - občania Teplého Vrchu sa stážovali na pálenie odpadu a smeti v obci z tohto dôvodu
bude vyhlásené miestnym rozhlasom o „Zákaze pálenia smetí a odpadu v obci“
b) - Kvetoslava Gembiczká informovala OZ o výmeny starého kríža za nový na cintoríne
9.

Prijatie uznesení

Uznesenie č. 22 /2011
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2010, ktorá
odporučila schváliť záverečný účet Obce Teplý Vrch za rok 2010 bez výhrad.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0
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Uznesenie č. 23 /2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 24 /2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórke obce Teplý Vrch
na II. polrok 2011.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie č.25 /2011
Obecné zastupiteľstvo od 01. 07. 2011 podľa ods. 2 § 4 zákona 253/1994 Z.z
o právnom postavení a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov schvaľuje starostke Obce Teplý Vrch zvýšenie platu o 11%.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie č. 23 /2011
Vyhlásiť miestnym rozhlasom reláciu ohľadom „Zákazu pálenia smetí a odpadu
v obci“
Termín: do 20. 07. 2011
Za : 5

proti: 0

Zodpovedný: obecný úrad
zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie č.27 /2011
Zabezpečiť prepláchnutie a prečistenie kanalizácie v obci.
Termín: do 31. 10. 2011
Za : 5

proti: 0

Zodpovedný: obecný úrad
zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Berie na vedomie:
1. informáciu o priebehu oslava 710. výročia a 50. výročie školy
2. informáciu o projekte na autobusové zastávky
3. informáciu o znížení podielových daní o oproti roku 2010
Schvaľuje:
34 /11/S Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
35/11/S Vyčistenie jarkov v dedine a pri bývalom družstve z dôvodu protipovodňových opatrení
36 /11/S Vyplatiť odmenu JUDr. Danielovi Janšovi za právne služby v sume 300,- Eur za I. polrok
2011

37/11/S Účasť obce na slávnostiach „Dedina ožíva v Drienčanoch“ dňa 23.07.2011
a prípravu dobovej výzdoby Teplého Vrchu na tejto akcii.
10. Záver
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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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