Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 17.09. 2013.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce:

Jana Janšová,

Poslanci:

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

Ospravedlnený:

Marián Žilík

Verejnosť:

Mgr. Vladimír Palkováč, Mgr. Ružena Ľuptáková,

NÁVRH PROGRAMU :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosť o riešenie rušenia nočného kľudu rekr. zariad. ORMET a DeaRei
5. Schválenie finančných prostriedkov na odkúpenie zberných kontajnerov na sklo
6. Schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy KD
7. Rôzne
a) dodatok k zásadám odmeňovania poslancov OZ
b) Návrh na umiestnenie zákazových dvojjazyčných tabúl "Zákaz podomového predaja a
výkupu"
8. Schválenie uznesení
9. Záver
K bodu 1. Zahájenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Jana Janšová privítaním hostí.
Starostka skonštatovala, že sú prítomní 4 poslanci a p. Marián Žilík z dôvodu nemoci je
ospravedlnený, OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jarmila Hronecová, Ing. Vladimír Šándor
Zapisovateľ: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Hlasovanie:

za: 4

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení

proti: 0

zdržal sa: 0

Všetky uznesenia boli splnené
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Žiadosť riešenie rušenia nočného kľudu rekr. zariad. ORMET a DeaRei
OZ sa zhodlo, že treba napísať upozorňujúce listy ohľadom rušenia nočného kľudu pre
ORMET a DeaRei podľa VZN o verejnom poriadku obce Teplý Vrch a pred nasledujúcou
sezónou ich osobne pozvať na OU a dohodnúť si pravidla. Rekreačné zariadenia budú
sledované komisiou verejného poriadku.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Schvaľovanie finančných prostriedkov na odkúpenie zberných kontajnerov
na sklo
OZ súhlasí s odkúpením troch zberných kontajner na sklo od firmy "Brantner" v sume
300 Eur. z dôvodu, že firma "Brantner" požaduje nájomné za jeden kontajner v sume 6 Eur za
mesiac a pre obec to nie rentabilné, preto sa OZ rozhodlo o ich odkúpenie.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy KD
OZ schvaľuje opravu strechy KD v sume 6 000 Eur.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7. Rôzne
a) Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov OZ
OZ súhlasí s odmeňovaním poslancov z 2x ročne na 1x ročne
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Návrh na umiestnenie zákazových dvojjazyčných tabúľ "Zákaz podomového predaja
a výkupu"
OZ súhlasí so zabezpečením a umiestnením zákazových dvojjazyčných tabúľ "Zákaz
podomového predaja a výkupu", ktoré budú umiestnené na začiatku a konci dediny Teplý
Vrch.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

1) Ing. Antalová informovala OZ, že niektorí občania sypú smetí do kanála a potoka
2) Ing. Antalová upozornila OZ aj riaditeľa školy o správaní žiakov na autobusovej zastávke
3) Ing. Antalová ďalej upozornila na túlavé psy po dedine, ktoré sa hlavne prechádzajú okolo
kostola a najviac pes p. Mareka Sendreja. OZ sa zhodlo, že treba napísať upozorňujúci list p.
Marekovi Sendrejovi aby si psa zatváral.

4) Ing. Vladimír Šandor informoval OZ, že treba uskutočniť výrub stromov - gaštanov v alei
a stromov pred areálom ZŠ s MŠ z dôvodu staroby a ohrozovania obyvateľov a nahradiť ju
novou výsadbou, žiadosť treba adresovať na obvodný úrad životného prostredia.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

5) Mgr. Hronecová oznámila OZ , že, podľa jej názoru nezamestnaní nečistia po kosení obce
jarky, a že nie sú vyčistené vodné toky pod priehradou a v obci. OZ sa dohodlo, že písomne
vyzve SVP, š.p., Povodie Slanej na vyčistenie vodných tokov v správe SVP.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

6) Mgr. Palkovič informoval OZ o zahájení nového školského roka 2013 - 2014, ďalej
informoval, že sa vymaľovala v škole chodba, vymenili sa okná, vymaľovala sa školská
jedáleň, maľuje sa aj strecha ZŠ, začal fungovať aj kamerový systém, ďalej sa realizovalo
oplotenie okolo parku v areály. ZŠ sa zapojila do projektu ENVIRO, projekt zachytávanie
dažďovej vody na polievanie kvetov a živého plota. Ďalej sa zapojila do projektu rómskych
detí a kultúry rómskych detí je treba pripraviť osnovu projektu. V školskej bytovke v jednom
jednoizbovom voľnom byte majú záujem urobiť pamätnú izbu P. E. Dobšinského.
K bodu 8. schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísala:

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

Overili:

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

......................................................
...............................................
Ing. Vladimír Šándor

starostka obce - Jana Janšová

Uznesenie č. 55/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 2. program rokovania zo zasadnutia OZ a určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
schvaľuje
program zasadnutia OZ a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

...................................................
Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

Jana Janšová – starostka obce

.......................................................................................................................................................
Uznesenie č. 56/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
berie na vedomie
uznesenia sú splnené
...................................................
Jana Janšová – starostka obce

Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

.......................................................................................................................................................
Uznesenie č. 57/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Žiadosť riešenie rušenia nočného kľudu rekr. zariad. ORMET a DeaRei
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
ukladá
napísať upozorňujúce listy ohľadom rušenia nočného kľudu pre ORMET a DeaRei v zmysle
porušovania VZN o verejnom poriadku v obci.
...................................................
Teplý Vrch dňa 17.09. 2013
Jana Janšová – starostka obce

.......................................................................................................................................................
Uznesenie č. 58/2013

Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Schvaľovanie finančných prostriedkov na odkúpenie zberných kontajnerov
na sklo
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
schvaľuje
s odkúpenie troch zberných kontajner na sklo od firmy "Brantner" v sume 300 Eur.

Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

...................................................
Jana Janšová – starostka obce

..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 59/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy KD
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
schvaľuje

vyčlenenie finančných prostriedkov opravu strechy KD v sume 6 000 Eur.

Teplý Vrch dňa 17.09 2013

...................................................
Jana Janšová – starostka obce

..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 60/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17. 09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
a) Dodatok k zásadám odmeňovania poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
schvaľuje
zmenu v odmeňovaní poslancov z 2x ročne na 1x ročne

Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

...................................................
Jana Janšová – starostka obce

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

Uznesenie č. 61/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
b) Návrh na umiestnenie zákazových dvojjazyčných tabúľ "Zákaz podomového predaja
a výkupu"
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
schvaľuje
zabezpečenie a umiestnenie zákazových dvojjazyčných tabúľ "Zákaz podomového predaja a
výkupu", na začiatku a konci obce Teplý Vrch.

Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

...................................................
Jana Janšová – starostka obce

..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 62/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17. 09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
ukladá
napísať upozorňujúci list p. Marekovi Sendrejovi ohľadom vykonania opatrení k zabráneniu túlania sa
jeho psa po obci .
...................................................
Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

Jana Janšová – starostka obce

..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 63/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
schvaľuje
výrub starých a chorých stromov ohrozujúcich obyvateľov v časti aleji a pred areálom ZŠ s MŠ .
O povolenie požiadať obvodný úrad životného prostredia.

Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

...................................................
Jana Janšová – starostka obce

..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 64/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
schvaľuje
návrh riaditeľa ZŠ P.E.Dobšinského , Mgr. Vladimíra Palkoviča . Použitie voľných bytových
jednotiek v školskej bytovke na zriadenie pamätnej izby známeho zberateľa a spisovateľa
ľudových rozprávok P. E. Dobšinského. Tiež zriadenie kuchynky k výučbe varenia žiakov.

Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

...................................................
Jana Janšová – starostka obce

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

Uznesenie č. 65/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
ukladá
písomne vyzvať SVP, š.p. Povodie Slanej ohľadom vyčistenia vodných tokov v obci Teplý Vrch.

Teplý Vrch dňa 17.09. 2013

...................................................
Jana Janšová – starostka obce

..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 66/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
berie na vedomie
informáciu o zahájení školského roka 2013-2014
...................................................
Teplý Vrch dňa 17.09. 2013
Jana Janšová – starostka obce

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

Uznesenie č. 67/2013
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
17.09.2013
___________________________________________________________________________
K bodu 8. schválenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení nesk. predpisov
schvaľuje
návrh prijatých uznesení z rokovania OZ v Teplom Vrchu
...................................................
Teplý Vrch dňa 17.09. 2013
Jana Janšová – starostka obce

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

