Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch
konaného dňa 27.03. 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, Miroslava Kislingerová

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informatívna správa o plnení uznesení OZ v Teplom Vrchu za rok 2012
4. Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov originálnych kompetencií za rok
2011
5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
6. Návrh na odsúhlasenie VZN o výške poplatkov v MŠ
6. a) Návrh na odsúhlasenie zmeny platu starostu obce Teplý Vrch
7. Príprava stolnotenisového turnaja II. ročník
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. 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 Mgr. Jarmilu Hronecovú poslankyňu OZ Teplý
Vrch, za overovateľov zápisnice Ing. Máriu Antalovú a Mariána Žillíka.
Starostka prečítala program zasadnutia, po prečítaní bol program jednohlasne
schválený OZ.

3. Informatívna správa o plnení uznesení OZ v Teplom Vrchu za rok 2012
Na zasadnutí boli poslanci oboznámení s informatívnou správou o plnení uznesení OZ
v Teplom Vrchu za rok 2012, ktorú vypracovala a predložila kontrolórka obce - p. Helena
Péterová. Táto správa tvorí prílohu zápisnice.

4. Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov originálnych kompetencií za rok
2011
Na základe žiadosti OZ vykonala kontrolórka obce, p. Helena Péterová kontrolu
použitia finančných prostriedkov originálnych kompetencií v MŠ, školskej jedálni a školskej
družine.

Správa o nakladaní s týmito finančnými prostriedkami tvorí prílohu č. 2 tejto

zápisnice.

5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
Kontrolórka obce, p. Helena Péterová predložila obecnému zastupiteľstvu správu
o kontrolnej činnosti za rok 2011. Táto správa tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

6. Návrh na odsúhlasenie VZN o výške poplatkov v MŠ
Na základe návrhu riaditeľa ZŠ v Teplom Vrchu, obecné zastupiteľstvo jednohlásne
schválilo VZN č. 8/2012 o výške mesačného poplatku v materskej škole pri ZŠ Pavla
Emanuela Dobšinského v Teplom Vrchu, v ktorom určuje výšku mesačného príspevku za
pobyt dieťaťa v MŠ na 3,- €.
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6. a) Návrh na odsúhlasenie zmeny platu starostu obce Teplý Vrch
Z ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. vyplýva pre
obce povinnosť opätovne raz ročne prerokovať plat starostu.
OZ v Teplom Vrchu berie na vedomie, že priemerná mzda zamestnanca v národom
hospodárstve SR v roku 2011 bola v sume 786,- € a preto jednohlasne schvaľuje mesačný plat
starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona spomínaného zákona v sume 780,- € s účinnosťou od
01. 01. 2012
7. Príprava stolnotenisového turnaja II. Ročník
Členovia OZ si rozdelili úlohy pri organizácii stolnotenisového turnaja, ktorý sa
uskutoční 31. 03. 2012 v telocvični ZŠ Pavla Emanuela Dobšinského.
8. Rôzne

Riaditeľka rekreačného zariadenia Drieňok - Miroslava Kislingerová, informovala
o rozpočte na rekonštrukciu Wellness, ktorý predstavuje 507 664,41 Eur, čo pri výpočte
odpisov majetku znamená odpisovanie na 20 rokov. Starostka obce zároveň predniesla
pripomienky pána Polóniho k realizácii predloženého projektu, ktoré zaslal mailom v znení:
- zabezpečenie doby nájmu celého strediska na 20 rokov od r. 2012
- zabezpečenie odstúpenia práva na prenájom agentúre
- ak ostaneme v podnájme ako sa zaručí nevypovedanie zmluvy
- je možnosť priameho nájmu s obcou, ak áno tak za akých podmienok
Riaditeľ ZŠ P. E. Dobšinského Mgr. Vladimír Palkovič informoval:
- o vykonaní inšpekcie na ZŠ P. E. Dobšinského a priblížil správu o priebehu inšpekcie
- o plánovanom vymaľovaní interiéru telocvične
- o plánovanej rekonštrukcii toaliet
- o podaní reklamácie na rekonštrukčné práce, ktoré prebehli na telocvični v minulom roku
- o podaní projektu na revitalizácii knižnice v MŠ
- o plánovanom zbere odpadkov popri vodnej nádrži Teplý Vrch v rámci DŇA ZEME
- pozval poslancov a starostku obce na DEŇ UČITEĽOV
Starostka obce na základe pridelenej úlohy 02/2012/U – zistiť náklady na čističku,
príjmy a výdaje, predložila OZ požadovanú správu o nákladoch a príjmoch na čističku
odpadových vôd.
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Starostka obce informovala o potrebe finančných prostriedkov na dokončenie klubu
mladých. OZ jednohlasne schválilo výber 500,- Eur z mládežníckeho účtu na tieto účely.

8. Diskusia
V diskusii poslanci diskutovali o:
- potrebe vytvorenia skládky stavebného odpadu
- nelegálnej skládke popola, ktorá vzniká vedľa bytovky č. 51 a jej odstránení
- potrebe umiestnenia veľkoobjemového kontajnera v obci

8. Uznesenie obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch na svojom zasadnutí dňa 27.03.2012

A/ Berie na vedomie:
1. Informatívnu správu o plnení uznesení OZ v Teplom Vrchu za rok 2011
2. Správu o kontrole použitia finančných prostriedkov originálnych kompetencií za rok 2011
3. Správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
4. Priemernú mzdu zamestnanca v národom hospodárstve SR v roku 2011, ktorá bola v sume
786,- €
5. Rozdelenie úloh pri organizovaní druhého ročníka stolnotenisového turnaja
6. Informáciu o rozpočte na rekonštrukciu Wellness v rekreačnom stredisku Drieňok
a pripomienky p. Polóniho
7. Informácie riaditeľa ZŠ P. E. Dobšinského Mgr. Vladimír Palkovič
8. Správu starostky obce o príjmoch a výdavkoch na čističku odpadových vôd

B/ Ukladá:
03/2012/U– Vytvoriť do nasledujúceho zasadnutia OZ zoznam neplatičov
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Zodpovedný: obecný úrad
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04/2012/U – Vytvoriť skládku stavebného odpadu
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ

Zodpovedný: obecný úrad

05/2012/U – Vyzvať vlastníka bytovky č. 51 na odstránenie, úpravu skládky popola
Termín: Apríl 2012

Zodpovedný: obecný úrad

06/2012/U – Umiestniť veľkoobjemový kontajner v obci
Termín: Apríl 2012

Zodpovedný: obecný úrad

C/ Schvaľuje:
08/2012/S - Program zasadnutia OZ v Teplom Vrchu konaného dňa 27.03.2012.
zdržal sa: 0

Za: 5 proti: 0

nehlasoval: 0

09/2012/S - Zapisovateľa zápisnice – Mgr. Jarmilu Hronecovú a overovateľov zápisnice –
Ing. Máriu Antalovú a Mariána Žilíka.
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

10/2012/S – VZN č. 8/2012 o výške mesačného poplatku v MŠ pri ZŠ Pavla Emanuela
Dobšinského v Teplom Vrchu. Výška školného sa určuje na 3,- €/mesiac. Tento poplatok sa
nevzťahuje na deti, ktoré v nasledujúcom školskom roku budú plniť povinnú školskú
dochádzku.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

11/2012/S – mesačný plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č.
154/2011 Z. z. v sume 780,- € s účinnosťou od 01. 01. 2012
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

12/2012 /S – výber 500,- € z mládežníckeho účtu na rekonštrukciu klubu mladých.
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Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Záver
Nakoľko

boli všetky body

programu zasadnutia vyčerpané, starostka obce

poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia:

Zapísala:

Ing. Mária Antalová

…….......……………………….................

Marián Žilík

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

Mgr. Jarmila Hronecová

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

starostka obce
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