Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 31. 1. 2013.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Jana Janšová, starosta obce
Poslanci :Žilík Marián, Ing. Vladimír Šándor, Ing. Anna Antalová, Mgr.
Kvetoslava Gembiczká, Mgr. Jarmila Hronecová
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: Mgr. Vladimír Palkovič, riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom
Vrchu
Verejnosť:

Ján Rohár

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola plnení uznesení
Interpelácie o zmene financovania originálnych kompetencií obce na úseku školstva
od 1. 1. 2013
Odporúčanie schváliť prevádzkový poriadok KD v Teplom Vrchu
Odporúčanie schváliť zásady Obce o vybavovaní sťažností
Rôzne
Schválenie uznesení
Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvorila Jana Janšová, starosta obce. Privítala všetkých prítomných.
Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Žilík Marián, Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Zapisovateľka: Mgr. Jarmila Hronecová
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami.
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Kontrola plnení uznesení
Interpelácie o zmene financovania originálnych kompetencií obce na úseku školstva
od 1. 1. 2013
Odporúčanie schváliť prevádzkový poriadok KD v Teplom Vrchu
Odporúčanie schváliť zásady Obce o vybavovaní sťažností
Rôzne
Schválenie uznesení
Záver

K bodu 3. Kontrola plnení uznesení
Starostka podala správu o plnení uznesenia č. 19/2012/U zo dňa 13. 12. 2012.

K bodom 4. Interpelácie o zmene financovania originálnych kompetencií obce na úseku
školstva od 1. 1. 2013
Starostka obce Teplý Vrch informovala poslancov o zmene výpočtu finančných prostriedkov
na originálne kompetencie obce v oblasti školstva. Finančné prostriedky určené pre obce na
financovanie základných, materských škôl a školského klubu detí, školskej jedálne sa znížili,
čo ohrozilo fungovanie školského klubu detí. Starostka navrhla aby ŠK fungoval až do konca
školského roka 2012/2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
Zmenu financovania originálnych kompetencií obce na úseku školstva
b) schvaľuje
ponechanie fungovania ŠK pre deti až do konca školského roka 2012/2013
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0
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K bodom 5. Odporúčanie schváliť prevádzkový poriadok KD v Teplom Vrchu
Starostka odporučila schváliť prevádzkový poriadok KD, ktorý je potrebný pre stanovenie
pravidiel pri využívaní priestorov KD a hnuteľného majetku tvoriaceho súčasť KD.
Obecné zastupiteľstvo po oprave ceny za prenájom – cena za prenájom + energie
a) Schvaľuje
prevádzkový poriadok KD v Teplom Vrchu
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodom 6. Odporúčanie schváliť zásady Obce o vybavovaní sťažností
Starostka odporučila schváliť zásady Obce Teplý Vrch o vybavovaní sťažností, ktoré sú
potrebné pre spresnenie postupu pri preberaní, evidovaní a vybavovaní sťažností.
Obecné zastupiteľstvo Teplý Vrch v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) Schvaľuje bez výhrad
Zásady Obce Teplý Vrch o vybavovaní sťažností

Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodom 7. Riešenie neplatičov
Starostka informovala, že na OZ pozvala Jána, ktorý aj napriek predchádzajúcim výzvam
nemá vyrovnané podlžnosti voči Obci. Predvolaný Branislav Rohár navrhol možnosť splácať
vzniknutý dlh po 50 EUR mesačne. Pán Rohár bol informovaný, že pokiaľ nevyplatí splátku
dohodnutú splátkovým kalendárom, alebo ak nevyplatí nájomné, smeti, dane tak, ako je
potrebné, bude vymáhanie podlžnosti posunuté exekútorskému úradu.
Obecné zastupiteľstvo Teplý Vrch v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., po dohode s pánom Branislavom Rohárom, že okrem splátky 50
EUR mesačne, bude naďalej platiť nájom, smeti a dane tak, ako je potrebné.
a) Schvaľuje
splátkový kalendár pre Branislava Rohára po 50 EUR mesačne
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Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0

K bodom 8. Rôzne
1. Starostka Jana Janšová informovala o príprave maškarného plesu vo veľkej sále KD
v Teplom Vrchu.
2. Ďalej starostka informovala o možnosti odstúpenia pána Polóniho od zmluvy
o prenájme Hotela Drieňok s AŽP
3. Riaditeľ ZŠ a MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu predložila žiadosť o zmenu
poplatkov v školskej jedálni od 1.2.2013, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo Teplý Vrch v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
b) Schvaľuje bez výhrad
Zmenu poplatkov v ŠJ
Hlasovanie:

za:
5
proti :
0
zdržal sa: 0
4. Ing. Vladimír Šándor informoval o pripravovanej výmene vodovodného potrubia
v obci a to v najviac poruchových častiach
5. Ing. Vladimír Šándor informoval o výročnej schôdzi DHZ v Teplom Vrchu a zároveň
odovzdal zápisnicu

Obecné zastupiteľstvo Teplý Vrch v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) Berie na vedomie
Správu a zápisnicu z výročnej schôdze DHZ v Teplom Vrchu

K bodu 10. Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal/(a): Mgr. Jarmila Hronecová
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....................................................
starostka obce

Overovatelia:
Marián Žilík
....................................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká

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