Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch
konaného dňa 26.01. 2012
Starostka obce: Jana Janšová
Poslanci:

Ing. Mária Antalová, Mgr. Jarmila Hronecová, Ing. Vladimír Šándor,
Marián Žilík, Kvetoslava Gembiczká

Kontrolórka:

Helena Péterová

Hostia:

Mgr. Vladimír Palkovič, Jana Hronecová

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie rozpočtu na rok 2012
3. a) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
4. Schválenie VZN č. 4/2012 o verejnej kanalizácii a výške stočného
5. Schválenie dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 30.05.2011 o celoročnom využívaní pláže
a vodnej plochy
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. 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 sú prítomní 5 a Obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé právoplatne sa uznášať.
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka poverila písaním zápisnice Kvetoslavu Gembiczkú poslankyňu OZ Teplý
Vrch, za overovateľov zápisnice Mgr. Jarmilu Hronecovú a Mariána Žillíka.
Starostka prečítala program zasadnutia, po prečítaní bol program jednohlasne
schválený OZ.
3. Schválenie rozpočtu na rok 2012 a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
Na zasadnutí bol predložený rozpočet obce Teplý Vrch na rok 2012, s ktorým obecné
zastupiteľstvo oboznámila kontrolórka p. Helena Péterová. Kontrolórka ďalej predložila návrh
kontrolnej činnosti na I. polrok 2012, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Teplý
Vrch k návrhu rozpočtu, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
a návrh rozpočtu na rok 2012 až 2014. Uvedené dokumenty sú prílohou zápisnice.
Na zasadnutí bol predložený návrh rozpočet 2012 pre ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského v Teplom
Vrchu na originálne kompetencie. Na tomto zasadnutí bolo rozhodnuté, že originálne kompetencie pre
ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu budú schválené v sume 82 458,- Eur. Pri dosiahnutí
príjmov obce Teplý Vrch bude úprava rozpočtu na ordinálne kompetencie navýšená. Uvedené

dokumenty sú prílohou zápisnice.
Ďalej p. Jana Hronecová predložila návrh na prenesené kompetencie na rok 2012 pre ZŠ s MŠ
P.E. Dobšinského v Teplom Vrchu v sume 418 001,- Eur. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo
prenesené kompetencie v sume 418 001,- Eur.

4. Schválenie VZN č. 4/2012 o verejnej kanalizácii a výške stočného
Obecné zastupiteľstvo jednohlásne schválilo výšku stočného :
- pre fyzické osoby - domácnosti 0.85 Eur/m3
- pre právnické osoby 1,05 Eur/m3

5. Schválenie dodatku k nájomnej zmluve zo dňa 30.05.2011 o celoročnom využívaní
pláže a vodnej plochy
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 30.05.2011 o
celoročnom využívaní pláže a vodnej plochy.
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6. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo so starostkou obce v Teplom Vrchu sa dohodlo, že zakúpené
žetóny v roku 2011 za smeti sa môžu minúť do konca januára 2012.
Poslať listy vlastníkom pozemkov za bytovkami číslo 49,50 a 51 na odstránenie
čiernych stavieb (chlievov).
Ing. Vladimír Šándor informoval o potrebe vysporiadať pôvodnú cestu za pozemkami
v Novej štvrti v Malej obore – pôvodnú cestu na bývalé pozemky štátnych lesov (terajší
Drienok), ktorú si prisvojili Lesy SR pri poslednej úprave pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostku obce Teplý Vrch, aby zistila náklady na
čističku, príjmy a výdaje.
Riaditeľ školy Mgr. Vladimir Palkovič informoval obecné zastupiteľstvo s projektom
pre asistenta marginalizovaných skupín, ktorý je schválený od 01.09.2012.

7. Diskusia

V diskusii poslanci diskutovali o:
- Zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov Teplý Vrch podľa Zákona 448/2008
o Sociálnych službách – opatrovateľské služby, zabezpečenie stravy.
- Ing. Vladimír Šándor predniesol žiadosť, kto bude prevádzkovať plošinu, aby sa zapísal do
knihy jázd.
8. Uznesenie obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch na svojom zasadnutí dňa 26.01.2012
A/ Berie na vedomie:
1. Zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov Teplý Vrch podľa Zákona 448/2008
o Sociálnych službách – opatrovateľské služby, zabezpečenie stravy.
2. Že zakúpené žetóny v roku 2011 za smeti sa môžu minúť do konca januára 2012 na
základe zápisnice zo dňa 15.12.2011 - 71/2011/S
3. Projekt pre asistenta marginalizovaných skupín, ktorý je schválený od 01.09.2012.
4. OZ DHZ v Teplom Vrchu, ktoré má v prenájme vysokozdvižnú plošinu, požaduje od
obecného úradu, aby prevádzku tohto vozidla zapisoval do knihy jázd – prevádzkovej
knihy vozidla.
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B/ Ukladá:
01/2012/U– Poslať listy vlastníkom pozemkov za bytovkami číslo 49,50 a 51 na odstránenie
čiernych stavieb (chlievov).
Termín: Február 2012

Zodpovedný: obecný úrad

02/2012/U – zistiť náklady na čističku, príjmy a výdaje.
Termín: Február 2012

Zodpovedný: obecný úrad

C/ Schvaľuje:
01/2012/S - Program zasadnutia OZ v Teplom Vrchu konaného dňa 26.01.2012.
zdržal sa: 0

Za: 5 proti: 0

nehlasoval: 0

02/2012/S - Zapisovateľa zápisnice – Kvetoslavu Gembiczkú a overovateľov zápisnice –
Mgr. Jarmilu Hronecovú a Mariána Žilíka.
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

03/2012/S – Rozpočet pre obec Teplý Vrch na rok 2012 podľa Zákona 583/2004 Z. z.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

04/2012 /S – Ordinálne kompetencie pre ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského v Teplom Vrchu v sume
82 458,- Eur. 1
Za : 4

proti: 1

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

05/2012/S - Prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského v Teplom Vrchu v sume
418 001,- Eur.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

06/2012/S – Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 2012
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

4

nehlasoval: 0

07/2012/S – VZN č. 4/2012 o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania
odpadových vôd v obci Teplý Vrch
výška stočného:
- pre fyzické osoby - domácnosti 0.85,- Eur/m3
- pre právnické osoby 1,05,- Eur/m3

Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

boli všetky body

programu zasadnutia vyčerpané, starostka obce

nehlasoval: 0

9. Záver
Nakoľko

poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia:

Zapísala:

Mgr. Jarmila Hronecová

…….......……………………….................

Marián Žilík

…………....................................................

Kvetoslava Gembiczká

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

starostka obce
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