Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 25. 09. 2014
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Starostka obce:
Poslanci:
Verejnosť:

Jana Janšová,
Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Vladimír Šándor, Ing. Mária
Antalová, Mgr. Jarmila Hronecová , Marián Žilík
Mgr. Vladimír Palkovič, Alžbeta Havranová, Roman Lakatoš, Mária
Lakatošová, Nikoleta Sendrejová, Alica Danyiová

Hlavné body programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o súhlasné stanovisko na umiestnenie stávkového terminálu DOXX bet
Riešenie nájomných bytov v bytovke č.50
Úprava rozpočtu - finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre deti so zdravotným
znevýhodnením
Úprava rozpočtu - finančné prostriedky na odmenu pri dožití životného jubilea pre
zamestnanca zaradeného do originálnych kompetencií obce
Informácia o projekte NP PRINED
Návrh na zrušenie detského ihriska pri obecnom úrade
a) Plánované akcie do konca roka 2014
b) Rôzne - Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver
K bodu 1. Zahájenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Jana Janšová privítaním prítomných.
Starostka skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Jarmila Hronecová, Marián Žilík
Zapisovateľ: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Všetky uznesenia z predchádzajúceho OZ – od č. 52/2014 do 61/2014 boli splnené.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Žiadosť o súhlasné stanovisko na umiestnenie stávkového terminálu DOXX
bet
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o súhlasné stanovisko na umiestnenie
stávkového terminálu DOXX bet.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Riešenie nájomných bytov v bytovke č.50
Obecné zastupiteľstvo vypočulo požiadavky nájomníkov bytov, kde sa konštatoval
havarijný stav el. inštalácie v bytovke a ukladá Mgr. Gembiczkej zabezpečiť firmu na
odstránenie havarijného stavu s cenovou ponukou. T: do 25.10.2014
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Úprava rozpočtu - finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre deti so
zdravotným znevýhodnením
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úpravu rozpočtu - finančné prostriedky na
asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Hlasovanie:

za: 5

zdržal sa: 0

proti: 0

K bodu 7. Úprava rozpočtu - finančné prostriedky na odmenu pri dožití životného
jubilea pre zamestnanca zaradeného do originálnych kompetencií obce
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie úprava rozpočtu - finančné prostriedky na
odmenu pri dožití životného jubilea pre zamestnanca zaradeného do originálnych kompetencií
obce.
Hlasovanie:

za:5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. Informácia o projekte NP PRINED
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu
Mgr. Vladimíra Palkoviča o projekte NP PRINED.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9. Návrh na zrušenie detského ihriska pri obecnom úrade
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie detského ihriska pri obecnom úrade.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 10 a). Plánované akcie do konca roka 2014
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plánované akcie do konca roka 2014:
28.11.2014 Slávnostné privítanie jubilantov
06.12.2014 Mikuláš pre deti
13.12.2014 Vianočné trhy
25.12.2014 Vianočná zábava
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 10 b). Rôzne - Diskusia
- obecné zastupiteľstvo v Teplom Vrchu ruší uznesenie č. 44/2014 zo dňa 19.06.2014 a na
základe § 9a ods. 8 písm.e) zákona o majetku obcí schvaľuje uznesenie č.71/2014 na
Predaj/prevod nehnuteľného majetku - nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Teplý Vrch
zapísaná na LV č. 122 v k.ú. Teplý Vrch , obec Teplý Vrch, okres Rimavská Sobota a to:
- p. č. KN-C 279/3 o výmere 9 m2 – zastavané plochy a nádvoria.

Parcela p. č. KN-C 279/3 o výmere 9 m2– zastavané plochy a nádvoria, vznikla odčlenením
z parcely p. č. KN-C 279/1 o výmere 1805 m 2 – zastavané plochy a nádvoria, na základe
geometrického plánu, ktorý vyhotovil Ján Brndiar dňa 29.04.2014 pod číslom 3296633422/2014.
Predávajúci: Obec Teplý Vrch ,Teplý Vrch 80, 980 23 Teplý Vrch , IČO: 00319147
V zastúpení : Jana Janšová – starostka obce
Kupujúci: Ing. Martin Babic rod. Babic r.č. 840316/8191, nar. dňa: 16.03.1984, trvale
bytom: Teplý Vrch č. 59, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvod: pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa, je neoddeliteľným celkom
so stavbou s rodinným domom v Teplom Vrchu so súpisným číslom 59 .
Pre iný subjekt je nevyužiteľná. Obci v súčasnom stave neprináša žiadny úžitok.
Rozhodnutie bolo schválené plným počtom hlasov t.j. viac ako trojpätinovou väčšinou hlasov
všetkých poslancov .
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

- starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o dokončení cesty do cintorína v sume
5300 Eur, OZ informáciu berie na vedomie.
Hlasovanie:
-

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

obecné zastupiteľstvo schvaľuje vzájomný zápočet medzi Obecným úradom Teplý Vrch a
Dea-Rei na zatvárač RZ a a regulátory kúrenia v sume ........

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 11. Schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
K bodu 12. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísal:

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

Overili:

..............................................
Mgr. Jarmila Hronecová
...............................................
Marián Žilík

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

