Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 30. 10. 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 Palkovič, Ing.Jarmila Deáková,

NÁVRH PROGRAMU :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy KD
5. Rôzne
6. Schválenie uznesení
7. Záver
K bodu 1. Zahájenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Jana Janšová privítaním
prítomných. 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. Mária Antalová
Zapisovateľ: Ing. Vladimír Šándor
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Všetky uznesenia, okrem č. 57/2013, boli splnené, resp. sa plnia /uzn. č. 61/2013/
Termín splnenia uzn. č. 57/2013 sa predlžuje do 15.11. 2013.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy KD

Vzhľadom k rozsahu nutnej opravy strechy KD, potreba fin. prostriedkov je vo výške
7 500,-Eur. OZ schvaľuje navýšenie sumy potrebnej na opravu strechy KD o 1 500 Eur.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Rôzne
1) Ing. Jarmila Deáková – konateľka Rekreačno – kongresového centra Dea Rei Teplý Vrch
informovala OZ, že v zariadení bola vykonaná pracovníkmi OR HaZZ v Rim. Sobote kontrola
dodržiavania príslušných zákonov o protipožiarnej ochrane. Z ôsmich nedostatkov, sedem
majú splnených, ale s posledným (týka sa dobudovania protipožiarnych uzáverov v časti
ubytovne – nesúlad s projektovou dokumentáciou) majú problém. OZ v mesiaci november
preverí aktuálnu situáciu a následne rozhodne ako v tejto veci postupovať.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

2) Mgr. Vladimír Palkovič – riaditeľ ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského v Teplom Vrchu oboznámil
OZ so: „Správou o výchovno – vzdelávacej činnosti školy a školských zariadení za školský
rok 2012/2013“. OZ správu vzalo na vedomie.
3) Starostka obce: a/ informovala OZ, že v záujme zvýšenia kultúrno-spoločenskej aktivity
občanov navrhuje dňa 14. 12. 2013(v sobotu odpoludnia) zorganizovať v obci – pri KD tzv.
nultý ročník „vianočných trhov“. V prípade, že by sa akcia vydarila, mohla by v budúcich
rokoch mať pokračovanie, ktoré by prešlo do tradície. OZ s nápadom súhlasilo.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

b/ ďalej informovala, že obec dostala súhlas z obvodného úradu životného
prostredia na výrub starých a chorých gaštanov v aleji, ako i stromov pred ZŠ s MŠ
a následne – na jar bude potrebné vykonať náhradnú výsadbu jedlých gaštanov a zabezpečiť
starostlivosť o sadenice. Brigáda na vykonanie likvidácie stromov bude vyhlásená na deň
15. 11. 2013 ( v sobotu, prípadne v nedeľu).
c/ oboznámila prítomných z listom – odpoveďou SVP, š.p. Povodie
Slanej, závod Rim. Sobota na požiadavku obce na prečistenie prítokov vodného toku Blh
z dôvodu prevencie pred prípadnými povodňami. OZ list vzalo na vedomie.
4) Ing. Mária Antalová oznámila prítomným, že v zariadení Dea Rei Teplý Vrch v najbližšom
období bude možnosť zapojiť sa do aktívneho cvičenia Zumby a Pilates. OZ oznam vzalo na
vedomie s tým, že bolo by vhodné tento oznam postúpiť pre občanov i cestou obecného
rozhlasu.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

K bodu 6. schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice

zdržal sa: 0

Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísal:

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

Overili:

..............................................
Mgr. Jarmila Hronecová
......................................................
...............................................
Ing. Mária Antalová

starostka obce - Jana Janšová

