Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 23.01.2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce:

Jana Janšová,

Poslanci:

Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Vladimír Šándor, Ing. Mária
Antalová , Marian Žilík

Ospravedlnená:

Mgr. Jarmila Hronecová

Verejnosť:

Mgr. Vladimír Palkovič

NÁVRH PROGRAMU :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prerokovanie upozornenia prokurátora pri vydávaní VZN v zmysle splnomocnenia z.č.
422/202 Z.z. o o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona 276/2001 Z.z o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
5. Navrch na schválenie VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou,
o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok
6. Voľba prísediaceho pre Okresný súd v Rimavskej Sobote na obdobie 2014 - 2018
7. Riešenie neplatičov
8. Návrh na zrušenie miestnej knižnice
9. Rôzne – Žiadosť o zmenu poplatkov ŠJ
10. Schválenie uznesení
11.Záver
K bodu 1. Zahájenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Jana Janšová privítaním
prítomných. Starostka skonštatovala, že sú prítomní 4 poslanci a p. Mgr Jarmila Hronecová je
ospravedlnená, OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing Vladimír Šándor, Marián Žilík
Zapisovateľ: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Všetky uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
Hlasovanie:

za: 4

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu 4. Prerokovanie upozornenia prokurátora pri vydávaní VZN v zmysle
splnomocnenia z.č. 422/202 Z.z. o o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona 276/2001 Z.z o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenia prokurátora pri vydávaní VZN
v zmysle splnomocnenia z.č. 422/202 Z.z. o o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 276/2001 Z.z o regulácii v sieťových odvetviach
v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Navrch na schválenie VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
pitnou vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou
vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Voľba prísediaceho pre Okresný súd v Rimavskej Sobote na obdobie 2014 2018
Na obdobie 2014 -2018 voľba prísediaceho pre Okresný súd v Rimavskej Sobote boli
schválení Ing. Vladimír Šándor, Ing. Mária Antalová a Mgr. Kvetoslava Gembiczká

Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7. Riešenie neplatičov
- Starostka obce oznámila OZ s dlhom neplatičov v obci Teplý Vrch, ktorý činí sumu vo
výške 1842,90 Eur a skladá sa:
- daň za psa 20 Eur
- TKO 420,97 Eur
- daň z nehnuteľnosti 1401,93 Eur
OZ ukladá písomne vyzvať neplatičov do 28.02.2014
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa:

K bodu 8. Návrh na zrušenie miestnej knižnice
Nakoľko je miestna knižnica nevyužitá OZ schvaľuje jej zrušenie V najbližšom období
obecný úrad zabezpečí inventarizáciu kníh a prekonzultuje s mestskou knižnicou v Rim.
Sobote ďalší postup. Vhodné by bolo vybraté knihy – využiteľné pre úrad ponechať na úrade,
knihy vhodné pre školskú knižnicu presunúť do ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9. Rôzne
- Mgr. Vladimír Palkovič riaditeľ ZŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu , predložil
OZ žiadosť o zvýšenie poplatkov v ŠJ z dôvodu zvýšených nákladov na ŠJ – zvýšenie
elektrickej energie s následným nedoplatkom za rok 2013 v sume 2756,46 €.
OZ schvaľuje nárh riaditeľa ZŠ zvýšiť réžijné náklady žiakov vo výške na 0,20 € za l obed
a u dospelých stravníkov na 1,22 € na l obed od 01.02.2014.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

- Na OÚ bol doručený list od p. Tibora Oštroma ohľadom rušenia nočného kľudu
a nevydaniu súhlasného stanoviska k usporiadaniu diskoték počas letnej sezóny 2014. OZ sa
dohodlo, že treba osobne pozvať p. Tibora Oštroma a konateľku DeaáRei, s.r.o. na
nasledujúce zastupiteľstvo a dohodnúť si pravidla počas letnej sezóny 2014.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

- Starostka obce informovala o metodickom usmernení pre zabezpečenie realizácie
zvýšenia platov v roku 2014 pre zamestnancov zaradených do platovej triedy podľa§5ods. 3
a ods. 4 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
OZ berie na vedomie a v prípade ak budú podielové dane vyplatené v roku 2014 tak ako bolo
prisľúbené, obec sa bude metodickým usmernením zaoberať.

za: 4

Hlasovanie:

proti: 0

zdržal sa: 0

- Starostka obce informovala OZ o projekte „Obnova starej gaštanovej aleje“ Projekt
postúpil do druhého kola grantového programu Zelené oázy 2014. OZ berie informáciu na
vedomie.
- Ďalej starostka obce uviedla, že dňa 01.03.2014 sa uskutočnia v obci Maškarný bál
a sú srdečne pozvaní obyvatelia Teplého Vrchu.
- Ing Šándor informoval OZ o vysokom nedoplatku za el. energiu v hasičskej
zbrojnici. OZ schvaľuje úhradu faktúry za spotrebu el. energie v pomere 50% OÚ a 50%
DHZ. V r. 2014 DHZ zabezpečí mesačné sledovanie spotreby el. energie v areáli hasičskej
zbrojnice – hasičská zbrojnica, garáže a klub mladých.
za: 4

Hlasovanie:

proti: 0

zdržal sa: 0

- Ing. Antalová informovala, že po obci sa potuluje pes p. Mareka Sendreja, ktorý je
nebezpečný. OZ ukladá obecnému úradu predvolať p. Mareka Sendreja na februárové
zastupiteľstvo ak sa bude opakovane potulovať jeho pes po obci.
za: 4

Hlasovanie:

proti: 0

zdržal sa: 0

- Starostka obce informovala OZ o petícii za vyhlásenie referenda o územnosprávnom
členení Slovenskej republiky. OZ petíciu berie na vedomie.
K bodu 10. Schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
K bodu 11. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísal:

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

Overili:

..............................................
Ing. Vladimír Šándor
......................................................
...............................................
Marián Žilík

starostka obce - Jana Janšová

