Zápisnica
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 21.05.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič, Mgr.Irena Kresnyeová,Ing.J.Deáková

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského v Teplom Vrchu o prevádzke školy
a školských zariadení.
Oznámenie –realizácia projektovej dokumentácie optických sietí NASES.
Príprava MDD.
Informácia o účasti na dvoroch Drienčany „Dedina ožíva.“
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. Vladimír Šándor, Ivana Fabová
Zapisovateľ: Zdenka Sujová
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola uznesení
Uznesenia splené,okrem uznesenia č. 23 týkajúce sa detského ihriska-má sa splniť do konca
mája 2015.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Informácia riaditeľa ZŠ v T.Vrchu o prevádzke školy a šk.zariadení .
Mgr.Palkovič oboznámil OZ o činnostiach a zveľaďovaní školy a tiež o súdnom spore
s Mgr.P.Ľuptákom a čerpaní finančných prostriedkov na súdne vyrovnanie Mgr.Ľuptáka.

Ďalej doložil OZ podklady ku sťažnosti ktorú podala Mgr.R.Ľuptáková ako podnet na riešenie
podozrenia z plytvania finančnými prostriedkami.
OZ k danému podnetu dáva nasledujúce stanovisko.
Na základe podnetu podozrenia z plytvania finančnými prostriedkami,t.j. náklady na súdne
spory,tieto neboli financované z originálnych kompetencií(z prostriedkov obce ),nakoľko ZŠ
je financovaná zo štátneho rozpočtu z prenesených kompetencií.Z uvedeného dôvodu
v 1.stupni obec nebude konať.Konanie je v kompetencii príslušného štátneho orgánu.Obec
k celej veci zaujme stanovisko,resp.v celej veci bude konaťaž po prešetrení príslušných
kompetentných orgánov.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Oznámenie projekt.dokumentácie optickej siete NASES.
Starostka obce J.Janšová oboznámila prítomných o možnej realizácii optickej siete
organizácie NASES ,ktorá zabezpečuje projektovo inžinierske dokumentácie k projektu
vybudovania zákl.širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov.
OZ ukladá starostke obce J.Janšovej,aby vyzvala organizáciu NASES ku vyjadreniu sa
k realizácii projektovej dokumentácie optickej siete a záväznému termínu jej
ukončenia.Nakoľko je v ponuke aj iná firma ,ktorá už má rozpracovanú svoju optickú sieť pre
obec Teplý Vrch.

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Príprava MDD.
Starostka obce J.Janšová informovala o prípravách osláv MDD.
OZ berie na vedomie dohodnutý termín oslavy na 6.6. 2015 .
Ukladá kultúrnej komisii zorganizovať oslavy MDD.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7. Učasť na dvoroch Drienčany „Dedina ožíva“.
Starostka obce informovala o blížiacom sa podujatí dvory v Drienčanoch „Dedina
ožíva“,ktorý sa bude konať 25.7.2015 do ktorého sa môže zapojiť aj naša obec.
OZ schválilo účasť na dvoroch Drienčany „Dedina ožíva“ 25.7.2015.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. Diskusia /Rôzne.
a/ Ing. V. Šándor – informoval o hasičskej súťaži, ktorá sa bude konať 4.7.2015 v Teplom
Vrchu,do ktorej sa chcú zapojiť aj naši miestni dobrovoľní hasiči.

b/ Mgr.V. Palkovič riaditeľ ZŠ a MŠ T.Vrch – informoval o podaní projektu na multifunkčné
ihrisko hodnota projektu je 50 000 eur s 5 % spoluúčasťou. Informoval aj o kúpe pletiva na
oplotenie areálu MŠ a výmenu starého pletiva za nové.
c/ Oz berie na vedomie sťažnosť občanov na zlé správanie sa školopovinných detí na
autobusových zastávkach a okolí obce a apeluje na vedenie školy na lepšiu spoluprácu ,aby
v prípade nutnosti žiadali o pomoc aj oddelenie policajného zboru vo Veľkom Blhu.
d/ Ing.Deáková – DeaRei kompex – informovala o úhrade zameškanej platby z dohodnutého
splátkového kalendára (cca.7 000 eur),ktoré chce uhradiť do konca mája 2015.
e/ OZ berie na vedomie žiadosť o zníženie výšky nájomného pre DeaRei kompex, D.EKO
servis s.r.o.Lipovec, počas rekonštrukcie vodného diela T.Vrch ,ktorou bude narušený pokoj
a oddych dovolenkujúcich turistov. OZ rozhodne na najbližšom zasadnutí a dá k danej veci
vyjadrenie.

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

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:

..............................................
Zdenka Sujová

Overili:

..............................................
Ivana Fabová
...............................................
Ing.Vladimír Šándor

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

