Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 25. 10. 2012
________________________________________________________________
Starostka obce: Jana Janšová
Poslanci:
Mgr. Jarmila Hronecová, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Vladimír
Šándor, Marian Žilik
Ospravedlnená – Ing. Mária Antalová
Hostia:
Mgr. Vladimír Palkovič, Klement Znám

Program:
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. odporúčanie - prejednať dlžníkov / neplatičov v obci
5. odporúčanie - schváliť predaj nehnuteľného majetku
6. odporúčanie - schváliť vypracovanie a úhradu projektovej dokumentácie "Zvýšenie
energetickej hospodárnosti kultúrneho a úradného objektu obce"
7. odporúčanie - schváliť návrh Smernice č.1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej
kontroly v pôsobnosti obce Teplý Vrch
8. odporúčanie - schváliť návrh Smernice č.2/2012 na vykonávanie inventarizácie majetku a
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v obci Teplý Vrch.
9. odporúčanie - schváliť Zásady č.1/2012 hospodárenie s finančnými prostriedkami obce
Teplý Vrch
10. Zriadiť inventarizačnú komisiu
11. Rôzne, diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. 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 ( Ing. Mária Antalová – ospravedlnená) a preto Obecné
zastupiteľstvo obce Teplý Vrch je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ako zapisovateľka zápisnice bola nahnutá poslankyňa OZ Mgr. Kvetoslava
Gembiczká, za overovateľov boli navrhnutí poslanci: Mgr. Jarmila Hronecová a Marian Žilík.
Starostka oboznámila poslancov a prítomných hostí z programom zasadnutia, ktorý
bol po prečítaní jednohlasne schválený OZ.
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3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka oboznámila prítomných s priebehom plnenia uznesení prijatých na minulom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Uznesenia sa plnia podľa termínov, tak ako bolo určené.
4. odporúčanie - prejednať dlžníkov / neplatičov v obci
Starostka obce Jana Janšová informovala OZ o pohľadávkach neplatičov v obci Teplý
Vrch, kde celkový dlh neplatičov predstavuje sumu 3 198,- Eur. OZ sa zhodlo, že
chronických neplatičov treba postúpiť na exekučné konanie.
5. odporúčanie - schváliť predaj nehnuteľného majetku
Ján Chovan, Mpčľ 3175/25, Poprad podal žiadosť o odkúpenie časti pozemku (66 m2)
č. 344/68, vedeného na LV č. 122 v k.ú. Teplý Vrch z dôvodu vybudovania prípojky
k novostavbe rodinného domu.
OZ súhlasí s kúpou tohto pozemku z dôvodu, že uvedená nehnuteľnosť (približne 2 m široký
pás pôdy medzi stavebnými pozemkami) je dlhodobo nevyužívaná, pre iný subjekt
nevyužiteľná a obci neprináša žiadny úžitok.
6. odporúčanie - schváliť vypracovanie a úhradu projektovej dokumentácie "Zvýšenie
energetickej hospodárnosti kultúrneho a úradného objektu obce"
Starostka obce Teplý Vrch informovala OZ o vypracovaní projektu "Zvýšenie
energetickej hospodárnosti kultúrneho a úradného objektu obce" v sume 3 000 Eur.
7. odporúčanie - schváliť návrh Smernice č. 1/2012 na zabezpečenie vykonávania
finančnej kontroly v pôsobnosti obce Teplý Vrch
OZ po preštudovaní návrhu Smernice č. 1/2012 na zabezpečenie vykonávania
finančnej kontroly v pôsobnosti obce Teplý Vrch, smernicu schvaľuje.
8. odporúčanie - schváliť návrh Smernice č.2/2012 na vykonávanie inventarizácie
majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v obci Teplý Vrch.
OZ po preštudovaní návrhu Smernice č. 2/2012 na vykonávanie inventarizácie
majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v obci Teplý Vrch, smernicu schvaľuje.
9. odporúčanie - schváliť Zásady č.1/2012 hospodárenie s finančnými prostriedkami
obce Teplý Vrch
OZ po preštudovaní návrhu Zásad č.1/2012 hospodárenie s finančnými prostriedkami
obce Teplý Vrch, smernicu schvaľuje.
10. Zriadiť inventarizačnú komisiu
OZ zriaďuje inventarizačnú komisiu pre obec Teplý Vrch.
Komisia v zložení
predseda: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
členovia: Ing. Miroslav Chromek, Štefan Astaloš, Mgr. Jarmila Hronecová
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11. Rôzne, diskusia
- Mgr. Vladimír Palkovič informoval o Správe výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy a školských zariadení za školský rok 2011/2012 v obci
Teplý Vrch.
- ďalej Mgr. Vladimír Palkovič informoval o Pláne kontinuálneho vzdelávania
Základnej školy s materskou školou v Teplom Vrchu.
- starostka obce informovala OZ o vypracovaní projektu altánku pri ihrisku Základnej
školy v Teplom Vrchu
- p. Roman Nadok podal na OU žiadosť o odpustenie pohľadávky za rok 2011, na
základe zistení OZ rozhodlo o kompenzácii pohľadávky- práce s poľnohospodárskymi
mechanizmami a výsledok bude oznámený p. Nadokovi.
- p. Znám požiadal OZ a starostku obce o pomoc pri spore o užívaní prechodu a
pohybu po spoločnom pozemku s p. Szántovou bývajúcu na spoločnom dvore. Preverenie
situácie bude riešiť komisia verejného poriadku 02.11.2012 v zložení: predseda Ing. Mária
Antalová, členovia: Ing. Vladimír Šándor a Mgr. Kvetoslava Gembiczká
- Ing. Šándor informoval OZ a starostku obce, že na rozvoj obce cestou poskytnutia
stavebných pozemkov v obci je potrebné dať vypracovať návrh zmeny územného plánu obce
– doplnok
- Ing. Šándor informoval OZ a starostku obce o jednaní s ministrom životného
prostredia ohľadom fungovania rekreačného strediska "Drieňok". Na základe vyjadrenia
ministra je treba podať žiadosť na ministerstvo životného prostredia, aké majú plány do
budúcnosti s rekreačným strediskom "Drieňok".
- Ing. Šándor informoval OZ a starostku obce o analýze prevádzky Tatry 815 CAS a
vysokozdvižnej plošiny ŠKODA RTO VP 20. Pri porovnaní nákladov a výnosov z prenájmu
vychádza prevádzka týchto strojov mierne zisková.
- Ing. Šándor informoval OZ a starostku obce ohľadom opravy priepustu priehrady,
kde bude v najbližších dňoch vydané stavebné povolenie na opravu. SVP, š.p. ako investor,
chce finančné prostriedky na predmetnú opravu havarijného stavu čerpať cestou eurofondov.
- starostka obce informovala OZ o pozvaní jubilantov Teplý Vrh na 14.12.2012
- Ing. Šándor informoval OZ a starostku obce, že OÚ a DHZ organizuje 25.12.2012
vianočnú zábavu
12. Schválenie uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch na svojom zasadnutí dňa 25. 10. 2012
A/ Berie na vedomie:
1. Analýzu prevádzky Tatry 815 CAS a vysokozdvižnej plošiny ŠKODA RTO VP 20
2. Informáciu ohľadom opravy priepustu priehrady, kde bude vydané stavebné povolenie na
opravu.
3. Informáciu pozvaní jubilantov Teplý Vrh na 14.12.2012
4. Informáciu o organizácii vianočnej zábavy dňa 25.12.2012
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B/ Ukladá:
14/2012/U Chronických neplatičov postúpiť na exekučné konanie
Termín: do konca februára 2013

Zodpovedný: obecný úrad

15/2012/U Oznámiť výsledok žiadosti o odpustenie pohľadávky p. Nadokovi Romanovi
Termín: do konca novembra 2012

Zodpovedný: obecný úrad

16/2012/U Komisii verejného poriadku preveriť situáciu ohľadom sporu p. Známa a p.
Szántová 02.11.2012 v zložení: predseda Ing. Mária Antalová, členovia: Ing. Vladimír Šándor
a Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Termín: do 15.11. 2012

Zodpovedný: komisia verejného poriadku

17/2012/U Podať žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR ohľadom ďalších plánov
a zámerov do budúcnosti s rekreačným strediskom "Drieňok", ktoré majú ešte 10 rokov v
prenájme.
Termín: do 15. 11. 2012

Zodpovedný: obecný úrad

18/2012/U Preveriť možnosť spracovať zmenu územného plánu obce formou doplnku
ohľadom rozvoja infraštruktúry z pohľadu finančných dopadov na rozpočet obce.
Termín: do konca r. 2012

Zodpovedný: obecný úrad

C/ Schvaľuje:
422012/S - Program zasadnutia OZ v Teplom Vrchu konaného dňa 25. 10. 2012
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

43/2012/S - Zapisovateľa zápisnice – Mgr. Kvetoslavu Gembiczku a overovateľov zápisnice
– Mgr. Jarmilu Hronecovú a Mariana Žilíka
Za: 4

proti: 0

zdržal sa:0

44/2012/S - Predaj nehnuteľného majetku – nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Teplý Vrch
na LV č. 122, časť parcely č. KN-C 344/68 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 pre
Ján Chovan, Mpčľ 3175/25, Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa v hodnote 3,- € za
m2 .
Dôvod: uvedená nehnuteľnosť je dlhodobo nevyužívaná. Pre iný subjekt je nevyužiteľná.
Obci v súčasnom stave neprináša žiadny úžitok.
Rozhodnutie bolo schválené viac ako trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých prítomných
poslancov.
Za: 4

proti: 0

zdržal sa:0
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45/2012/S - vypracovanie a úhradu projektovej dokumentácie "Zvýšenie energetickej
hospodárnosti kultúrneho a úradného objektu obce" v sume 3 000 Eur.
Za: 4

proti: 0

zdržal sa:0

46/2012/S - návrh Smernice č. 1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v
pôsobnosti obce Teplý Vrch
Za : 4
proti: 0
zdržal sa: 0
47/2012/S - návrh Smernice č.2/2012 na vykonávanie inventarizácie majetku a záväzkov,
rozdielu majetku a záväzkov v obci Teplý Vrch.
Za : 4

proti: 0

zdržal sa: 0

48/2012/S - Zásady č.1/2012 hospodárenie s finančnými prostriedkami obce Teplý Vrch
Za: 4

proti: 0

zdržal sa:0

492012/S - Zriadenie inventarizačnej komisie obce
Za: 4

proti: 0

zdržal sa:0

50/2012/S - Správu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a
školských zariadení za školský rok 2011/2012 v obci Teplý Vrch.
Za: 4

proti: 0

zdržal sa:0

51/2012/S - Plán kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s materskou školou v Teplom
Vrchu.
Za: 4

proti: 0

zdržal sa:0

13. Záver
Nakoľko bol program zasadnutia OZ Teplý Vrch vyčerpaný, starostka obce Teplý
Vrch poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Zapísala:

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Kvetoslava Gembiczká .....................

Mgr. Jarmila Hronecová ...........................
Marian Žilík

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

Podpísaná: Starostka obce Teplý Vrch Jana Janšová: ..............................
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