Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 20. 02. 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce:

Jana Janšová,

Poslanci:

Mgr. Jarmila Hronecová, Ing. Vladimír Šándor, Ing. Mária Antalová ,
Marian Žilík

Ospravedlnená:

Mgr. Kvetoslava Gembiczká

Verejnosť: Ing.Deaková, p. Kubaliaková, p. Oštrom
NÁVRH PROGRAMU :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Riešenie hlučnosti hudobnej produkcie v rekreačných zariadeniach v obci počas letnej
sezóny.
4a.Prerokovanie účasti obce v MAS Malohont.
5.Príprava maškarného bálu
6. Rôzne/Diskusia
7. Schválenie uznesení
8. 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. Kvetoslava
Gembiczká je ospravedlnená, OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing Vladimír Šándor, Ing. Mária Antalová
Zapisovateľ: Marian Žilík
Hlasovanie:

za: 4

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení

proti: 0

zdržal sa: 0

Všetky uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Riešenie hlučnosti hudobnej produkcie v rekreačných zariadeniach v obci
počas nastávajúcej letnej sezóny.
Problematiku otvorila starostka obce, ktorá uviedla, že zo strany občanov obce boli
zaznamenané sťažnosti počas letnej sezóny 2013 a to na hlučnú hudobnú produkciu počas
diskoték na rekreačných zariadeniach. Požiadala prevádzkovateľov o vyjadrenie a zaujatie
stanoviska.
Ing. Deáková i p. Oštrom prisľúbili nápravu a to i zriadením proti hlukovej steny. Zároveň
uviedli, že je možné i zo strany obce robiť kontrolu ich opatrení. V prípade sťažností
p. Oštrom je ochotný hudobnú produkciu i zrušiť. OZ z navrhnutými opatreniami súhlasí.

Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4a. Prerokovanie účasti obce v MAS Malohont.
K téme Miestnej akčnej skupiny MAS Malohont podala vysvetlenie p. Kubaliaková, ktorá
uviedla, že sa otvára nové programové obdobie a dala ponuku k vstupu obce do MAS.
Zároveň oboznámila prítomných o podmienkach členstva v MAS a z toho plynúcich výhod.
Vstup do MAS bol poslancami OZ prijatý.

Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Príprava maškarného bálu.
Starostka obce uviedla, že príprava maškarného bálu prebieha podľa harmonogramu, treba
však zabezpečiť obsluhu do výčapu. Maškarný bál sa bude konať 1. 3. 2014.
K bodu 6. Rôzne/Diskusia.
Ing. Deaková: uviedla, že sa bude dôsledne zaoberať hlukom v zariadení počas diskoték.
Upozornila na zatekanie strechy.
p.Oštrom: uviedol, že sa bude tiež zaoberať proti hlukovými opatreniami a poslancom navrhol

účasť na námatkových kontrolách. Uviedol, že služby sú na nízkej úrovni najme
preto, že je nízka hladina vody a nemôže sa používať tobogan. Ak nedôjde k
náprave je ochotný zrušiť i hudobnú produkciu.
Starostka Janšová Jana: až takú krajnosť nepožaduje, aby sa zrušila hudobná produkcia no
žiada dôsledne pristupovať k plneniu protihlukových opatrení.
p. Kubaliakova: zdôraznila význam MAS doplnila svoje vysvetlenia.
Ing. Šándor: upozornil na poplatky voči spoločnosti SLZA za hudobnú produkciu diel.
Ing. Antalová: upozornila na nevysporiadané pozemky pod budovami patriacich
obci.
K bodu 7. Schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice.
.
Hlasovanie:

za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným a poslancom OZ za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísal:

..............................................
Marian Žilík

Overili:

..............................................
Ing. Vladimír Šándor
......................................................
...............................................
Ing. Mária Antalová

starostka obce - Jana Janšová

