Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 23.04.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič, Tibor Oštrom, Mgr. Ružena Ľuptáková,
Ing,. Jarmila Deáková,
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh zmluvy o krátkodobej výpožičke pre Mikroregión Teplý Vrch
Návrh zmluvy na poskytovanie konzultačných služieb v oblasti čerpania šrukturálnych
fondov
Príprava spomienkových osláv 70.teho výročia oslobodenia obcí Mikroregiónu Teplý
Vrch konaných v našej obci
Detské ihrisko
Diskusia/Rôzne
Schválenie uznesení
Záver
K bodu 1. Zahájenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Janka 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: Ing. Mária Antalová, Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Zapisovateľ: Ivana Fabová
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

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

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Návrh zmluvy o krátkodobej výpožičke pre Mikroregión Teplý Vrch
OZ schvaľuje zmluvu o bezúročnej krátkodobej výpožičke v sume 1000 Eur na 6
mesiacov medzi:
Obcou Teplý Vrch
a

Mikroregión Teplý Vrch
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Návrh zmluvy na poskytovanie konzultačných služieb v oblasti čerpania
štrukturálnych fondov
OZ schvaľuje návrh zmluvy na poskytovanie konzultačných služieb v oblasti čerpania
štrukturálnych fondov. Obec uvažuje s vypracovaní projektovej dokumentácie na Welnes
a dom smútku s financovaním prostriedkov európskej únie.
OZ zároveň schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie Ústredného kúrenia ( tepelné
straty, návrh nového zdroja tepla – termodynamický systém, výmena rozvodov i výmena
vykurovacích telies za novonavrhnuté, hydraulické vyregulovanie sústavy prepojenie nového
zdroja s jestvujúcimi plynovými kotlami.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

K bodu 6. Príprava spomienkových osláv
Mikroregiónu Teplý Vrch konaných v našej obci

zdržal sa: 0
70.tého

výročia

oslobodenia

obcí

Starostka obce informovala OZ o prípravách spomienkových osláv 70.tého výročia
oslobodenia obcí Mikroregiónu Teplý Vrch s výpomocou okolitých obcí, varení gulášu
a príprave vatry, ktorú zabezpečí DHZ v Teplom Vrchu. Spomienkové oslavy sa budú konať
v našej obci dňa 9.5.2015.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7. Detské ihrisko
OZ berie na vedomie vypracovanú cenovú ponuku v sume2224,20 eur na plotové dielce
detského ihriska o dĺžke 54 metrov, vrátane stĺpikov a vchodovej brány.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Ukladá Obecnému úradu zistiť cenu na pozinkované pletivo o dĺžke 54 metrov a zistiť cenu
stĺpikov.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. a) Žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti za rok 2015 Ormet Teplý Vrch
V súvislosti so spustením letnej sezóny 2015 a začatím vykonávania prípravných prác na
túto sezónu si podal Ormet Teplý Vrch žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti na rok
2015. Bude sa vykonávať oprava bezpečnostného prepadu, ktorú bude realizovať
Vodohospodársky podnik Banská Bystrica. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu žiada
o odpustenie dane z nehnuteľnosti na rok 2015, nakoľko sa nebude v predmetnom
rekreačnom stredisku vykonávať žiadna podnikateľská činnosť.
OZ ukladá obecné úradu 15-dňovú lehotu na zaslanie písomnej odpovede na žiadosť
o odpustenie dane, kde OZ nesúhlasí s odpustením daní na rok 2015.

Zároveň berie na vedomie oznámenie p. Tibora Oštroma o ukončení nájomnej zmluvy
k 31.3.2015
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8.b) Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
kontroly hospodárenia a metodické kontroly.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 8.c)Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pavla Emanuela Dobšinského Teplý
Vrch
ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu žiada o úpravu rozpočtu finančné prostriedky vo výške 550,60
eur na odmenu pri dožití životného jubilea pre zamestnanca zaradeného do originálnych
kompetencií obce.
OZ nesúhlasí s úpravou rozpočtu pre ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu, nakoľko peniaze na odmeny
v prípade životného jubilea boli poskytnuté uznesením 8/2015 zo dňa 26.2.2015
v rozpočtovom balíku originálnych kompetencií na rok 2015.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8.d) Rôzne
- starostka obce informovala OZ o dodatku zásady odmeňovania poslancov, kde sa jedná o
vzdanie odmeny pre poslankyňu Ivanu Fabovú. OZ ukladá obecnému úradu zistiť či je
potrebné sa vzdať odmeny zo zastupiteľstva, doplniť zistené skutočnosti, poprípade napísať
a doložiť čestné prehlásenie.
- na OÚ bola doručená žiadosť o vyjadrenie k územnému plánu od Eleny Martinovičovej
k NE 731 o výmere 1391 metrov štvorcových. Obec nemá žiaden zámer investičnej výstavby.
OZ súhlasí o vyjadrenie k územnému plánu k NE 731 o výmere 1391 m2.
- Mgr. Ľuptáková informovala OZ o plytvaní financií z prenesených kompetencií. OZ
žiada riaditeľa ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu o písomné stanovisko k námietke zo strany Mgr.
Ľuptákovej.
- Mgr. Vladimír Palkovič informoval OZ o predelení tried sádrokartonom za účelom
vytvorenia viacerých tried. Ďalej informoval, že sa v nasledujúcom školskom roku budú
otvárať aj dva prvé ročníky.
- Ing. Deákova – DeaRei dala OZ prísľub, že všetky nedoplatky voči obecnému úradu
uhradí do konca júla 2015 a to v štyroch splátkach:
1. Splátka do konca apríla ( daň: január, február, marec, )
2. Splátka do konca mája ( prvá splátka nájomného)
3. Splátka do konca júna ( druhá splátka nájomného)
4. Splátka do konca júla ( tretia splátka nájomného )
- Ing. Deáková informovala OZ o neporiadku na pozemku pri rekreačnom stredisku
DeaRei, ktorý je vo vlastníctve Lesov SR.
OZ ukladá obecnému úradu, písomne vyzvať lesy SR na odstránenie drevenej stavby
(dreváreň, hospodárska budova) v ich vlastníctve pri rekreačnom zariadení DEA-REI, opraviť
oplotenie a vyčistiť pozemok.

K bodu 9. Schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
K bodu 10. Záver
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala:

..............................................
Ivana Fabová

Overili:

..............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká
...............................................
Ing. Mária Antalová

......................................................
starostka obce - Janka Janšová

