Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 13. 12. 2012
________________________________________________________________
Starostka obce: Jana Janšová
Poslanci

Hostia:

Ing. Mária Antalová, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Vladimír Šándor,
Marian Žilik
Mgr. Jarmila Hronecová - ospravedlnená
Mgr. Vladimír Palkovič, Arpád Kislinger

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
5. Žiadosť o zníženie poplatku za nevýherné hracie automaty - Drieňok
6. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k založeniu „Oblastnej organizácie cestovného
ruchu“
7. Schválenie VZN obce na r. 2013
8. Zriadenie vyraďovacej komisie obce
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
1. Otvorenie -začiatok rokovania o 18,00 hod.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch /OZ/ otvorila a viedla starostka
obce Teplý Vrch - Jana Janšová /ďalej starostka/, ktorá skonštatovala, že z celkového počtu
poslancov 5 sú prítomní 4 ( Mgr. Jarmila Hronecová – ospravedlnená) a preto Obecné
zastupiteľstvo obce Teplý Vrch je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ako zapisovateľ zápisnice bol narhnutý poslanec OZ Ing. Vladimír Šándor za
overovateľov boli navrhnutí poslanci: Ing. Mária Antalová a Mgr. Kvetoslava Gembiczká.
Starostka oboznámila poslancov a prítomných hostí z programom zasadnutia, ktorý
bol po prečítaní jednohlasne schválený OZ.
3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka oboznámila prítomných s priebehom plnenia uznesení prijatých na minulom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Uznesenia č. 14 a 16 sa plnia podľa termínov, uznesenia
č. 15 a 17 sú splnené a uznesenie č.18 sa neplní z dôvodu nedostatku FP.

4. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
Starostka obce Jana Janšová informovala OZ o potrebe vykonať drobné úpravy
rozpočtu obce a tiež v rozpočte ZŠ s MŠ – viď prílohy. OZ boli predložené rozpočtové
opatrenia č. 4 a č. 5, ktoré OZ následne schválilo.
5. Žiadosť o zníženie poplatku za nevýherné hracie automaty (ďalej len NHA) –
Rekreačné zariadenie Drieňok
Rekreačné zariadenie Drieňok si podalo žiadosť o zníženie poplatku za NHA
o polovicu schválenej sumy z dôvodu ich minimálneho využitia – z dôvodu nízkej hladiny
vody v priehrade, bol aj počet rekreantov nižší minimálne o polovicu oproti predošlému roku.
OZ žiadosti vyhovelo.
6. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska k založeniu „Oblastnej organizácie
cestovného ruchu“
Starostka obce Teplý Vrch informovala OZ o „žiadosti“ Agentúry pre rozvoj Gemera
o vydanie súhlasného stanoviska k založeniu „Oblastnej organizácie cestovného ruchu“.
OZ vyslovilo nesúhlas s členstvom v takejto organizácii s tým, že na zabezpečenie rozvoja
cestovného ruchu v našom regióne máme vytvorené organizácie – Mikroregión a MAS
Malohont.
7. Schválenie VZN obce na r. 2013
OZ po preštudovaní návrhov a zmien schvaľuje:
VZN č. 1/2013 o verejnom poriadku,
VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a poplatkoch za komunál. odpad,,
VZN č. 3/2013 podmienka chovu, držania a manipulácie s hospodárskymi zvieratami,
VZN č. 4/2013 o zneškodňovaní odpadových vôd,
VZN č. 5/2013 o poplatkoch za používanie verejných plôch a zelene.
V súlade s oznámením Úradu pre reguláciu verejných odvetví OZ schvaľuje výšku poplatku
za odvádzanie odpadových vôd nasledovne:
0,90,-€/m3 pre právnické osoby a fyz. osoby - podnikateľov,
0,83,-€/m3 pre fyzické osoby .
8. Zriadenie vyraďovacej komisie obce
OZ zriaďuje vyraďovaciu komisiu pre obec Teplý Vrch v zložení:
predseda: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
členovia: Ing. Miroslav Chromek, Štefan Astaloš
9. Rôzne
- Pán. Arpád Kislinger informoval OZ o zamietavom stanovisku OR PZ ohľadom
vybudovania prístupovej cesty k pneuservisu. Zároveň požiadal OZ o vydanie súhlasného
stanoviska k dočasnému vyriešeniu príjazdovej cesty (z dôvodu vydania kolaudačného
rozhodnutia na novovybudovaný pneuservis) cez súčasnú jedinú prístupovú cestu – cez

„hornú“ ulicu. Žiadateľ zabezpečí označenie „obytnej zóny“ resp. zníženie rýchlosti cez túto
ulicu na 30. km – namiesto terajších 50. ako v obci. Zároveň žiadateľ zabezpečí stanovisko
OR PZ či, a za akých podmienok bude možné povoliť vstup k pneuservisu od priľahlej cesty
Teplý Vrch – Drienčany. Súhlasné stanovisko OZ bude tak priamo závislé od výsledkov
rokovania žiadateľa s OR PZ v RS.
- Mgr. Vladimír Palkovič informoval o aktuálnych veciach v Základnej školy s materskou
školou v Teplom Vrchu a zároveň oznámil, že bola prijatá učiteľka matematiky p.
Krištofíková z Jelšavy, ktorá bude potrebovať byt v školskej bytovke,
- starostka obce predložila návrh na výšku nájomného – OZ návrh schválilo,
- Ing. Šándor informoval OZ že v zastúpení obce sa zúčastnil dňa 28. 11. 2012 na prezentácii
dánskeho regiónu Midtjylland na Úrade BBSK v BB a dňa 13.12. 2012 na Seminári k ochrane
pred povodňami a managmentu povodňových rizík na KÚŽP v BB.
- Ing. Antalová informovala OZ o riešení sťažnosti p. Klementa Známa. Bol dosiahnutý
zmier – obe strany sa dohodli na postavení plota.
10. Diskusia
Starostka obce informovala OZ, že zavedenie „žetónov“ na likvidáciu komunálneho odpadu
sa osvedčilo a preto doporučuje, aby sa v tomto systéme pokračovalo. OZ odsúhlasilo
platnosť žetónov zakúpených občanmi v r. 2012 - budú platné do 31. 1. 2013.
Z dôvodu väčšieho množstva úloh, ktoré starostka obce musela riešiť v r. 2012, OZ navrhuje
starostke obce v mesiaci január vyplatiť mzdu za plný úväzok.
11. Schválenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2012
A/ Berie na vedomie:
Informácie riaditeľa ZŠ s MŠ o aktuálnej situácii, informácie poslanca Ing. Šándora zo
seminára a prezentácie v BB a informáciu poslankyne Ing. Antalovej ohľadom riešenia
sťažnosti p. Klementa Známa.
B/ Ukladá:
19/2012/U Obecnému úradu oznámiť Agentúre pre rozvoj Gemera, že OZ dáva nesúhlasné
stanovisko k založeniu „Oblastnej organizácie cestovného ruchu“.
Termín: do konca decembra 2012
Zodpovedný: obecný úrad
C/ Schvaľuje:
52/2012/S - Program zasadnutia OZ v Teplom Vrchu konaného dňa 13. 12. 2012
Za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
53/2012/S - Zapisovateľa zápisnice - Ing. Vladimíra Šándora a overovateľov zápisnice – Ing.
Máriu Antalovú a Mgr. Kvetoslavu Gembiczku
Za: 4
proti: 0
zdržal sa:0
54/2012/S – Úpravu rozpočtu na rok 2012 ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
a úpravu rozpočtu Obce Teplý Vrch rozpočtovými opatreniami č. 4. a č. 5.
Za: 4
proti: 0
zdržal sa:0

55/2012/S - Zriadenie vyraďovacej komisie obce
Za: 4
proti: 0

zdržal sa:0

56/2012/S - Žiadosť Rekreačného zariadenia Drieňok o zníženie poplatku za NHA tak, že
namiesto 150,-€ za NHA upravuje na 100,-€ - tak ako tomu bolo v r. 2011.
Za: 4
proti: 0
zdržal sa:0
57/2012/S – VZN pre r. 2013 a to nasledovne:
VZN č. 1/2013 o verejnom poriadku,
VZN č. 2/2013 o miestnych daniach a poplatkoch za komunál. odpad,,
VZN č. 3/2013 podmienka chovu, držania a manipulácie s hospodárskymi zvieratami,
VZN č. 4/2013 o zneškodňovaní odpadových vôd,
VZN č. 5/2013 o poplatkoch za používanie verejných plôch a zelene.
Za: 4
proti: 0
zdržal sa:0
58/2012/S - Výšku poplatku za odvádzanie odpadových vôd nasledovne:
0,90,-€/m3 pre právnické osoby a fyz. osoby - podnikateľov,
0,83,-€/m3 pre fyzické osoby .
Za: 4
proti: 0
zdržal sa:0
59/2012/S – Žiadosť p. Kislingera k dočasnému vyriešeniu príjazdovej cesty
k
novovybudovanému pneuservisu cez súčasnú jedinú prístupovú cestu – cez „hornú“ ulicu.
Žiadateľ zabezpečí označenie „obytnej zóny“ resp. zníženie rýchlosti cez túto ulicu na 30. km
– namiesto terajších 50. ako v obci. Zároveň žiadateľ do najbližšieho OZ zabezpečí
stanovisko OR PZ či, a za akých podmienok bude možné povoliť vstup k pneuservisu od
priľahlej cesty Teplý Vrch – Drienčany.
Za: 4
proti: 0
zdržal sa:0
60/2012/S - Platnosť žetónov na vývoz komunálneho odpadu zakúpených občanmi v r. 2012
- do 31. 1. 2013.
Za: 4
proti: 0
zdržal sa:0
61/2012/S - Starostke obce v mesiaci január vyplatiť mzdu za plný úväzok, ako ocenenie jej
aktívnej a kvalitnej práce vo verejnej funkcii za r. 2012
Za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
62/2012/S – nájom vo výške 22 eur mesačne v školskej bytovke
Krištofíkovú Janu.
Za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0

pre učiteľku Ing.

12. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia OZ Teplý Vrch vyčerpaný, starostka obce Teplý
Vrch poďakovala prítomným za účasť popriala všetkým pekné Vianočné sviatky a všetko
najlepšie v Novom roku a zasadnutie ukončila.
Zapísal:
Ing. Vladimír Šándor .....................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mária Antalová

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

Mgr. Kvetoslava Gembiczká ......................
Podpísaná: Starostka obce Teplý Vrch Jana Janšová: ..............................

