Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch
konaného dňa 03. 05. 2012
Starostka obce: Jana Janšová
Poslanci:

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

Hostia:

Mgr. Vladimír Palkovič, Miroslav Lojka

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Pre jednanie žiadostí o pridelenie bytu v školskej bytovke
4. Pre jednanie priestupku
5. Návrh prezentácie obce Teplý Vrch na IX. Ročníku podujatia „Dedina ožíva“, ktoré sa
uskutoční dňa 21. 07. 2012 v Drienčanoch
6. Návrh na zmenu bezpečnostného technika a požiarneho preventivára
7. Rôzne – chválenie spôsobu predaj OM
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. 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.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka poverila písaním zápisnice poslanca OZ Ing. Vladimíra Šándora, za
overovateľov zápisnice Mgr. Kvetoslavu Gembiczkú a Mariána Žilíka.
Starostka prečítala program zasadnutia, po prečítaní bol program jednohlasne
schválený OZ.
3. Pre jednanie žiadostí o pridelenie bytu v školskej bytovke
Starostka obce informovala prítomných, že žiadosť o pridelenie bytu v školskej bytovke si
podali: p. Katarína Boráková a p. Štefan Lakatoš

OZ po preverení aktuálnej situácie má za to, že v predmetnej bytovke momentálne nie sú
voľné žiadne byty, po prípadnom uvoľnení niektorého bytu o tieto si nárokuje riaditeľstvo
ZŠ a MŠ, pretože majú slúžiť prednostne na bývanie pre zamestnancov ZŠ a MŠ.
4. Pre jednanie priestupku
Na OZ sa dostavil predvolaný podnikateľ p. Miroslav Lojka z dôvodu, že dňa 04. 04. 2012 jeho
vozidlo – fekálna cisterna P-V3S vypúšťala obsah žumpy nezisteného majiteľa do verejnej
kanalizácie, čím bol spáchaný priestupok voči VZN č. 4/12 obce. Cit.: „Priestupku na úseku
verejných kanalizácií sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové
čistiarne odpadových vôd a žumpy v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň
odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpad. vôd v súlade s povolením na
nakladanie s vodami“.
Vzhľadom k tomu, že p. Lojka dal verejný prísľub, že skutok sa už nebude opakovať, OZ sa
v súlade so zákonom o priestupkoch rozhodlo udeliť mu „pokarhanie“ bez finančného postihu.

5. Návrh prezentácie obce Teplý Vrch na IX. ročníku podujatia „Dedina ožíva“, ktoré
sa uskutoční dňa 21. 07. 2012 v Drienčanoch
Starostka obce informovala prítomných, že z obce Drienčany došla ponuka na
prezentáciu obce na hore uvedenom podujatí.
OZ je za účasť na podujatí a Ing. Antalová a Mgr. Hronecová do najbližšieho zastupiteľstva
pripravia návrhy na prezentáciu obce v súlade s históriou obce a zachovanými pôvodnými
zvykmi.
6. Návrh na zmenu bezpečnostného a požiarneho technika obce
Starostka obce informovala OZ, že na základe nespokojnosti z prácou a činnosťou p.
Matheidesa, ako plateného bezp. technika obce ( odmena 40,- € mesačne) menovanému bola
daná výpoveď. Výpovedná doba končí 31. 05. 2012 a do hore uvedenej funkcie, s pridaním
funkcie preventivára obce a správcu miestneho cintorína, za odmenu 30,- € mesačne navrhla
Ing. Jozefa Nosáľa.
OZ s návrhom súhlasí a ukladá obecnému úradu predložiť na zastupiteľstvo návrh zmluvy
o vykonávaní práce s termínom od 01. 06. 2012.
7. Rôzne
Starostka obce: - vyslovila poďakovanie ZŠ s MŠ za aktívnu účasť na „Dni zeme“
a uprataní veľkej časti katastra obce od smetí a odpadkov,
- oznámila prítomným, že ku Dňu matiek - 13. 05. bude v obecnom
rozhlase odvysielaná relácia,
- informovala OZ o organizovaní Dňa detí
OZ navrhlo akciu ku Dňu detí usporiadať 03. 06. (v nedeľu) v Malej Obore – zraz v altánku
rekr. zariadenia Drieňok, Mgr. Hronecová, Mgr. Gembiczká, Ing. Antalová a p. Žilík preveria
možnosti zabezpečenia jednotlivých stanovíšť a Ing. Šándor zabezpečí povolenie na vstup do
areálu u ŠOP.

8. Diskusia

Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Vladimir Palkovič informoval OZ :
- že je podaná ďalšia reklamácia na firmu, ktorá prekrývala telocvičňu (nekvalitne
urobené štamplódne)

- o projekte na vybudovanie viacúčelového ihriska pri ZŠ,
- o pláne vymaľovať telocvičňu – už boli odoslané tri ponuky na vykonanie maľovania,
- o projekte na krúžkovú činnosť - využiť by bolo možné napr. uvoľnený byt v školskej
bytovke.
9. Uznesenie obecného zastupiteľstva:
Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch na svojom zasadnutí dňa 03. 05. 2012
A/ Berie na vedomie:
1. Informácie riaditeľa ZŠ P. E. Dobšinského Mgr. Vladimír Palkovič
Rozdelenie úloh pri organizovaní druhého ročníka stolnotenisového turnaja
B/ Ukladá:
07/2012/U – Odpovedať žiadateľom o byty v školskej bytovke, že byty voľné nie sú a ak budú, tak si
na ne prednostne nárokuje riaditeľstvo ZŠ s MŠ.
Termín: máj 2012

Zodpovedný: obecný úrad

C/ Schvaľuje:
13/2012/S - Program zasadnutia OZ v Teplom Vrchu konaného dňa 03. 05. 2012.
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

14/2012/S - Zapisovateľa zápisnice –Ing. Vladimíra Šándora, overovateľov zápisnice – Mgr.
Kvetoslavu Gembiczkú a Mariána Žilíka.
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

15/2012/S – Ing. Jozefa Nosáľa za bezpečnostného technika, prevetivára požiarnej ochrany a správcu
miestneho cintorína obce Teplý Vrch, s termínom začatia vykonávania hore uvedených činností od
01. 06. 2012.
Za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

16/2012/S - Spôsob prevodu vlastníctva – z dôvodu osobitného zreteľa (§ 9a ods.8 písm. e)
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Teplý Vrch a vedenáv k.ú. Teplý Vrch na LV č. 122 a to: p.č.KNC344/1, Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 108 m2.
Hodnota nehnuteľného majetku je v súlade s ustanoveniami Vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb.z.
o cenách nehnuteľností v znení noviel, stanovená sumou 3€ za 1 m2.

Rozhodnutie bolo schálené viac ako trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných poslancov.
10. Záver - Nakoľko boli všetky body programu zasadnutia vyčerpané, starostka obce
poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia:

Zapísal:

Mgr. Kvetoslava Gembiczká ............……………………….................
Marián Žilík

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

Ing. Vladimír Šándor

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

starostka obce

