Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch
konaného dňa 29. 07. 2011
Starostka obce:
Poslanci:

Jana Janšová
Ing. Mária Antalová, Bc. Kvetoslava Gembizcká,
Mgr. Jarmila Hronecová, Ing. Vladimír Šándor, Marián Žilík

Program:
Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prerokovanie žiadosti o prevádzku diskoték v rekr. Zariadení ORMET
Vyhodnotenie účasti na dvoroch „Dedina ožíva“
Žiadosť o vytvorenie ďalšieho oddelenia školského klubu detí - ZŠ s materskou školou
Teplý Vrch
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Otvorenie - začiatok rokovania o 19.00 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 Mgr. Jarmilu Hronecovú poslankyňu OZ Teplý
Vrch, za overovateľov zápisnice Ing. Vladimíra Šándora a Bc. Kvetoslavu Gembickú.
Starostka prečítala program zasadnutia, po prečítaní bol program jednohlasne
schválený OZ.
3. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 23 /2011 - vyhlásiť miestnym rozhlasom reláciu ohľadom „Zákazu
pálenia smetí a odpadu v obci“ do 20. 07. 2011 – plnenie uznesenia trvá
Uznesenie č. 27/2011 - zabezpečiť prepláchnutie a prečistenie kanalizácie v obci
v termíne do 31. 10. 2011 – plnenie uznesenia trvá
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4. Prerokovanie žiadosti o prevádzku diskoték v rekreačnom zariadení ORMET
Starostka predložila na schválenie žiadosť rekreačného zariadenia ORMET o možnosť
prevádzkovania diskoték počas letnej sezóny dva dni v týždni, piatok zábava od 20:00-01:00
a v sobotu diskotéka od 21:00 – 03:00
Žiadosť bola jednohlasne schválená za podmienok primeraného ozvučenia.
5. Vyhodnotenie účasti na dvoroch „Dedina ožíva“
Starostka informovala o účasti a priebehu dvorov „Dedina ožíva“, kde obec Teplý
Vrch ponúkala na predaj tri druhy perkeltu a svadobné koláče. Zarobené finančné prostriedky
navrhla starostka obce využiť na nákup látkového prístrešku – altánku. Návrh odsúhlasili
poslanci jednohlasne. Zároveň starostka poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
dvorov.
6. Žiadosť o vytvorenie ďalšieho oddelenia klubu detí ZŠ s materskou školou v Teplom
Vrchu
Dňa 20. 07. 2011 bola podaná žiadosť o vytvorenie ďalšieho vytvorenia oddelenia školského
klubu detí – 4. Oddelenia, pri ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice.
7. Rôzne

a) - starostka obce predložila návrh na predaj nehnuteľného majtetku
b) - starostka obce predložila poslancom návrh pána Polóniho ohľadom preinvestovania
finančných prostriedkov pri rekonštrukcii fitnes časti hotela Drieňok.
c) - Mgr. Jarmila Hronecová informovala o sťažnosti niekoľkých obyvateľov obce na
nevyvezený komunálny odpad.
d) - Marián Žilík odporučil zistiť vlastníkov bývalého družstva a následne ich vyzvať
k vyplateniu omeškaných daní
e) - starostka obce informovala o možnosti získania finančných prostriedkov od politickej
strany SDKÚ
f) - starostka obce predložila poslancom návrh zmluvy o výkone správy a dohľadu medzi
Obcou Teplý Vrch a Drieňok s.r.o., účelom ktorej je zverenie správy a dohľadu a prevádzky
plážového
kúpaliska, ktoré má obec v prenájme.
8. Diskusia
a) - Jarmila Hronecová sa informovala ohľadom pokračovania úpravy prístupovej cesty pri
nových rodinných domoch Kiš, Poprovský, pre ktorých obec zabezpečila materiál na úpravu
tejto cesty.
Po dohode so starostkou obce a obyvateľmi- Boris Poprovský, Mgr. Drahoslav Kiš
a Peter Fodor – obec zabezpečila materiál , úpravu cesty si spomenutý občania budú riešiť na
vlastné náklady.
9.

Prijatie uznesení
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Uznesenie č. 28 /2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypínanie verejného osvetlenia od septembra 2011
do 30. mája 2011 po 23:00 do 03:00.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie č.29 /2011
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh pána Polóniho týkajúci sa rekonštrukcie
fitnes časti v hotely Drieňok.
Za : 0

proti: 5

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie č. 30 /2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prípravu zmluvy o výkone správy a dohľadu medzi
Obcou Teplý Vrch a Drieňok s.r.o. účelom ktorej je zverenie správy a dohľadu a prevádzky
plážového
kúpaliska, ktoré má obec v prenájme.
Zodpovedný: obecný úrad
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

a/ Berie na vedomie:
1. informáciu o priebehu „Dedina ožíva“
2. informáciu o možnosti získania finančných prostriedkov od politickej strany SDKÚ
b / Schvaľuje:
38/11/S Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
39/11/S OZ schvaľuje - Spôsob prevodu vlastníctva - z dôvodu osobitného zreteľa (§9a ods.8
písm.e)-nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Teplý Vrch a vedená v k.ú. Teplý Vrch na LV č.
268 a to : - p.č. KN-C 12, Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 122 m2.
Hodnota nehnutelného majetku je v súlade s ustanoveniami Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb.
z. o cenách nehnuteľností v znení noviel, stanovená sumou 3€/m2- 336,-EUR.
Rozhodnutie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
40/11/S Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť rekreačného zariadenia ORMET o možnosť
prevádzkovania diskoték v areáli zariadenia.
41/11/S Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu o vytvorenie
ďalšieho oddelenia školské klubu detí – 4. Oddelenia, s tým že v roku 2011 nebude potrebná
úprava rozpočtu, nakoľko pracovnú silu budú riešiť formou absolventskej praxe, alebo
dobrovoľníckej práce cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote. Obec
Teplý Vrch nebude mať zvýšené výdavky na financovanie originálnych kompetencíí.
10. Záver
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Nakoľko boli všetky body programu zasadnutia vyčerpané, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia:

Ing. Vladimír Šándor
Kvetoslava Gembiczká

Zapísala:

Mgr. Jarmila Hronecová

…….......………………………..
.....………….………………......
....................................................
starostka obce
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