Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 23. 5. 2013.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce:

Jana Janšová,

Poslanci:

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

Verejnosť:

Dušan Szentkereszty, Slavomír Papp, Lenka Udvardy – Liptáková

NÁVRH PROGRAMU :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na VZN č. 7/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a škol.
Zariadení so sídlom na území obce Teplý Vrch
5. Návrh na zníženie oddelení ŠKD – ZŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
5a. Úprava rozpočtu ZŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
6. Návrh na kúpno-predajnú zmluvu hnuteľného majetku SAŽP
7. Návrh na dohodu o ukončení nájmu pozemku SAŽP
8. Návrh na ukončenie dohody nájmu nehnuteľnosti – budova Rekreačného zariadenia
Drieňok – SAŽP
9. Žiadosť na prevádzku živej hudby v rekreačnom stredisku ORMET počas letnej sezóny
10. Príprava MDD
11. Informácia o kultúrnom podujatí Dedina ožíva Drienčany
12. Rôzne
13. Schválenie uznesení
14. Záver
K bodu 1. Zahájenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Jana Janšová privítaním hostí.
Starostka skonštatovala, že sú prítomný všetci poslanci, t. j. 5 a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ:

Mgr. Jarmila Hronecová

Overovatelia:

Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová

Hlasovanie:

za:5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
K bodu 4. Návrh na VZN č. 7/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
a školských zariadení so sídlom na území obce Teplý Vrch
Starostka obce predložila na schválenie návrh VZN č. 7/2013 o určení dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Teplý Vrch
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Hlasovanie:

za:5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu 5. Návrh na zníženie oddelení ŠKD – ZŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
Z dôvodu zmeny financovania a zmeny

koeficientu na výpočet finančných

prostriedkov a zníženia finančných prostriedkov, potrebných k zabezpečeniu doterajšieho
počtu klubov ŠKD, navrhla starostka obce

zníženie ich počtu na jeden. Návrh bol

jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5a. Úprava rozpočtu ZŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
Riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu požiadal o navýšenie rozpočtu
o finančné prostriedky na základe uznesenia vlády č. 52/2013 na zabezpečenie zvýšenia 5%
platov zamestnancov regionálneho školstva.
Návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Návrh na kúpno-predajnú zmluvu hnuteľného majetku SAŽP
OZ súhlasí s návrhom kúpno-predajnej zmluvy za podmienky, že:
- SAŽP v článku II. bod 2., predĺži lehotu na 60 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti
kúpno-predajnej zmluvy.
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7. Návrh na dohodu o ukončení nájmu pozemku SAŽP
OZ súhlasí s návrhom dohody o ukončení zmluvy o nájme pozemku za podmienky,
že:
- v článku 2. v bode 2. bude uvedený dátum ukončenia dohody 14. 06. 2013, pričom si obec
Teplý Vrch nebude nárokovať na alikvotnú čiastku nájmu za mesiac jún.
- v článku 2. v bode 5. bude vypustený pojem: vybudovaná pláž, nakoľko pláž nie je vo
vlastníctve obce Teplý Vrch a tento bod bude rozšírený o konštatovanie, že SAŽP si nebude
nárokovať investície vložené do zveľadenia nehnuteľnosti – tenisový kurt, vrt na studňu
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. návrh na ukončenie dohody nájmu nehnuteľnosti – budova Rekreačného
zariadenia Drieňok – SAŽP
OZ súhlasí s návrhom dohody o ukončení zmluvy o nájme pozemku za podmienky,
že:
- v článku 2. v bode 2. bude uvedený dátum ukončenia dohody 14. 06. 2013, pričom si obec
Teplý Vrch nebude nárokovať na alikvotnú čiastku nájmu za mesiac jún.
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9. Žiadosť na prevádzku živej hudby v rekreačnom stredisku ORMET počas
letnej sezóny
Tibor Oštrom, prevádzka: ORMET, si podal žiadosť o možnosť prevádzkovania živej
hudby v tomto zariadení v mesiacoch júl a august: piatok od 20:00 do 01:00 hod a v sobotu
od 21:00 do 03:00. OZ žiadosť schvaľuje za podmienky, že budú dodržiavané VZN obce
Teplý Vrch, nebude rušený nočný kľud návštevníkmi podujatia a prevádzkovateľ bude
udržiavať poriadok po akcii aj mimo areálu ORMET.
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 10. Príprava MDD
Starostka obce informovala, že 1.6.2013 sa bude konať MDD pri ZŠ v Teplom Vrchu
o 15:00. V prípade nepriaznivého počasia sa presunie na 2.6.2013
K bodu 11. Informácia o kultúrnom podujatí Dedina ožíva Drienčany

Starostka obce informovala, že dňa 27. 07. 2013 sa bude konať kultúrne podujatie
Dedina ožíva v Drienčanoch, na ktorom sa každoročne zúčastňuje aj naša obec.
K bodu 12. Rôzne
Starostka obce informovala, že na odkúpenie hnuteľného majetku od SAŽP je
potrebné zobrať úver vo výške 14 500,- EUR
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

2)Starostka obce informovala o účasti ZPOS na celoslovenskom festivale v Bratislave
3)Starostka obce oboznámila OZ s podnikateľským zámerom na prenájom rekreačného
zariadenia Drienok, ktorý predložila pani Deáková.
4)Občianske združenie Ostrov v zastúpení: Lenka Udvardy – Liptáková,
Dušan Szentkereszty, Slavomír Papp, prezentovali svoj záujem o prenájom rekreačného
zariadenia Drienok
K bodu 13. schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 14. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísala:

..............................................
Mgr. Jarmila Hronecová

Overili:

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

......................................................
...............................................
Ing. Mária Antalová

starostka obce - Jana Janšová

