Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 15. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci:
Ospravedlnená:
Verejnosť:

Jana Janšová,
Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Vladimír Šándor, Ing. Mária Antalová ,
Marian Žilík, Mgr. Jarmila Hronecová
Mgr. Vladimír Palkovič, Mgr. Ružena Ľuptáková

NÁVRH PROGRAMU :
1. Zahájenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh zmluvy na prenájom rozhlasových stĺpov na zriadenie optického kábla v obci
5. Informatívna správa riaditeľa ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu o odbornosti 5
zamestnancov školy a iné
6. Informatívna správa o úspešnom projekte ZŠ „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné
opatrenia v ZŠ (prevencia pred povodňami a suchom)
7. Žiadosť o povolenie prevádzkovania živej hudby a diskotéky počas letnej turistickej
sezóny v rekreačnom zariadení ORMET
8. Návrh na prípravu MDD
9. Diskusia/Rôzne
10. Schválenie uznesení
11. Záver
1. Zahájenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Jana Janšová privítaním prítomných.
Starostka skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Mgr. Jarmila Hronecová
Zapisovateľ:
Ing. Mária Antalová
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesení
Všetky uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
4. Návrh zmluvy na prenájom rozhlasových stĺpov na zriadenie optického kábla v obci
OZ bolo oboznámené s nájomnou zmluvou na prenájom stĺpov verejného rozhlasu a , ktoré sú
vo vlastníctve obce a umiestnenie antén na budovu vodojemu vo vlastníctve prenajímateľa

(Obec Teplý Vrch) nájomcovi (RSNET) za účelom umiestnenia optických káblov a
vybudovania infraštruktúry optickej siete v obci Teplý Vrch. Bola daná pripomienka, aby do
umiestnenia antén bola zapojená aj ZŠ
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

5. Informatívna správa riaditeľa ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
o odbornosti zamestnancov školy
Riaditeľ ZŠ s MŠ v Teplom Vrch Mgr. Vladimír Palkovič podal správu o odbornom zabezpečení
vyučovania na ZŠ. Správa v úplnom znení je k dispozícií k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Teplom
Vrchu a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice
6. Informatívna správa o úspešnom projekte ZŠ „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné
opatrenia v ZŠ (prevencia pred povodňami a suchom)
Riaditeľ ZŠ s MŠ
v Teplom Vrch Mgr. Vladimír Palkovič oboznámil prítomných
s enviroprojektom. ZŠ získala 39 995 € na tento projekt
7. Žiadosť o povolenie prevádzkovania živej hudby a diskotéky počas letnej turistickej
sezóny v rekreačnom zariadení ORMET
Bolo dohodnuté na budúce obecné zastupiteľstvo pozvať zástupcov rekreačných zariadení ORMET
a DeaRei
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
8. Návrh na prípravu MDD
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o konaní MDD v areály rekreačného zariadenia
DeaRei. Realizáciu bude mať v kompetencii Mgr. Jarmila Hronecová
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
9. Diskusia/Rôzne
Starostka obce informovala OZ o nasledovných žiadostiach občanov:
- žiadosť Martina Babica na odkúpenie pozemku – je potrebné na budúcom zasadnutí OZ zvážiť
odpredaj pozemku z dôvodu osobitného zreteľa;
- žiadosť Oľgy Rízovej o zriadenie masérskeho salónu v bytovke pri ZŠ – obec nevie vyhovieť,
pretože podľa uznesenia OZ bytovka slúži potrebám ZŠ
- žiadosť Mgr. Jarmily Hronecovej o pripojenie do kanalizácie – žiadosti vyhovieť
Ing. Vladimír Šándor podal informáciu vydaní knihy autora MUDr. Dragijského – Slováci
v kraji
10. Schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
11. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísal:

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

Overili:

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

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

......................................................
starostka obce - Jana Janšová

Uznesenie č. 33/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15.05.2014
___________________________________________________________________________
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 dňa15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
.......................................................................................................................................................
Uznesenie č. 34/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
berie na vedomie,
že všetky uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.

...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
......................................................................................................................................................
Uznesenie č. 35/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
berie na vedomie
Informatívnu správu riaditeľa ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu o odbornosti zamestnancov
školy

...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
.......................................................................................................................................................

Uznesenie č. 36/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
berie na vedomie
Informatívnu správu o úspešnom projekte ZŠ „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné
opatrenia v ZŠ (prevencia pred povodňami a suchom)

...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
.......................................................................................................................................................
Uznesenie č. 37/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
schvaľuje
nájomnú zmluvu na prenájom stĺpov verejného rozhlasu, ktoré sú vo vlastníctve obce a súhlasí
s umiestnením antén na budovu vodojemu vo vlastníctve prenajímateľa (Obec Teplý Vrch) nájomcovi
(RSNET) za účelom umiestnenia optických káblov a vybudovania infraštruktúry optickej siete v obci
Teplý Vrch.

...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 38/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
berie na vedomie
zorganizovanie MDD v areály rekreačného zariadenia DeaRei
...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
..................................................................................................................................................

Uznesenie č. 39/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
ukladá
OÚ pozvať na budúce zasadnutie OZ prevádzkovateľov rekr. zariadení DeaRei a ORMET
z dôvodu prerokovania podmienok na prevádzkovanie živej hudby a diskotéky počas
turistickej sezóny
...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 40/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15. 5. 2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v obci Teplý Vrch
Na základe § 9 ods.2 písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. (ďalej len“zákon o majetku obcí“)
Schvaľuje

Spôsob prevodu vlastníctva - z dôvodu osobitného zreteľa (§9a ods.8 písm.e)
- prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Teplý Vrch, vo
vlastníctve obce Teplý Vrch, vedenej na liste vlastníctva č. 122, parcela číslo
279/1 druh pozemku – ostatné plochy o výmere 1796 /m2. (Novovytvorená parcela č. 279/3
podľa geometrického plánu č. 32966334-22/2014 v k.ú. obce Teplý Vrch vo výmere 9 m2.)
Osobitným zreteľom
v tomto prípade je , že pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou s rodinným domom v Teplom Vrchu so súpisným číslom 59 .
Ide o prevod priľahlej plochy – vedľajšieho pozemku. Predajná cena bola stanovená na
3 €/m2.
Predaj pozemku bol schválený viac ako trojpätinovou väčšinou všetkých
prítomných poslancov

...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
..................................................................................................................................................

Uznesenie č. 40/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15. 5. 2014

Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
ukladá
OU oznámiť p. Oľge Rízovej, že jej žiadosti nie je možné vyhovieť a to z dôvodu, že obecné
zastupiteľstvo uznesením schválilo využívanie bytovky pre potreby ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu
...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
..................................................................................................................................................
Uznesenie č. 41/2014
Z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch
zo dňa 15.05.2014
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo Obce Teplý Vrch podľa § 11 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov
schvaľuje
pripojenie rodinného domu vo vlastníctve Jána Hroneca s manželkou Mgr. Jarmilou k obecnej
kanalizácií
...................................................
Teplý Vrch dňa 15. 5. 2014
Jana Janšová – starostka obce
..................................................................................................................................................

