Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch
konaného dňa 14. 11. 2011
Starostka obce:
Poslanci:

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

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Žiadosť o schválenie navýšenia úveru od OTP Banky – rekonštrukcia Kultúrneho domu
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

1. Otvorenie - začiatok rokovania o 16.00 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. Žiadosť o schválenie navýšenia úveru od OTP Banky
Starostka Jana Janšová podala návrh na navýšenie úveru od OTP Banky o sumu 2 670,36 €.
Na základe výzvy o vykonanie nápravy – spolufinancovania v ŽoNFP č. 4411610000009, „ vidiecka
kultúra pod strechou – rekonštrukcia kultúrneho domu, č. v-1/PRV/MAS/16 op. 3.4.1., ktoré boli
spôsobené nedopatrením MAS. Bolo obci navýšené spolufinancovanie oprávnených výdavkov na
projekt vo výške 5% t.j. 2 670,36 € .
Žiadosť bola jednohlasne schválená.

4. Diskusia
Na mimoriadne zastupiteľstvo bol prizvaný aj riaditeľ ZŠ v Teplom Vrchu Mgr.
Vladimír Palkovič, na prerokovanie „Žiadosti i pridelenie finančných prostriedkov
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originálnych kompetencií k 15. dňu v mesiaci. Vzhľadom na to, že pre obec sú pridelené
finančné prostriedy za príslušný mesiac až k 20. dňu kalendárneho mesiaca a obec nemá
dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie originálnych kompetencií ku žiadanému dňu.
Na základe rozhodnutia OZ bola ZŠ zaslaná žiadosť o zmenu výplatného termínu a zmenu
splátkového kalendára za energie k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci. Nahlásenie
zmeny výplatných termínov v sociálnej poisťovni a príslušných zdravotných poisťovniach ,
aby nedochádzalo k sankciám za nedodržanie lehoty splatnosti.
Žiadosť bola jednohlasne schválená.
5. Schválenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. 11. 2011
a/ Schvaľuje
51/2011/S Navýšenie úveru - spolufinancovania v ŽoNFP č. 4411610000009, „ vidiecka kultúra
pod strechou – rekonštrukcia kultúrneho domu, č. v-1/PRV/MAS/16 op. 3.4.1 spolufinancovanie
oprávnených výdavkov na projekt vo výške 5% t.j. 2 670,36 € . V OTP Banke.
Za: 5
proti: 0
Zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

52/2011/S Žiadosť pre ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského Teplý Vrch o zmenu výplatného termínu
a zmenu splátkového kalendára za energie k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci Na
základe uvedeného má ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského Teplý Vrch povinnosť nahlásiť zmeny
výplatných termínov v sociálnej poisťovni a príslušných zdravotných poisťovniach, aby
nedochádzalo k sankciám za nedodržanie lehoty splatnosti. Za nenahlásenie zmien je
zodpovedná ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského Teplý Vrch.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

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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