Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 25.06.2015
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič, Mgr. Ružena Ľuptáková
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie záverečného účtu za r. 2014
Žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti pre Ormet a Dea-Rei
Diskusia/Rôzne – plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
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
Zapisovateľ: Ing. Vladimír Šándor
Overovatelia zápisnice: Zdenka Sujová, Ivana Fabová
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola uznesení
Uznesenia splnené. OZ schvaľuje nákup oplotenia detského ihriska pri kultúrnom dome a
ukladá obecnému úradu zabezpečiť nákup PVC pletiva a kovových stĺpikov v zmysle
uznesení OZ č. 23 a 38 z tohto roku. Po zakúpení oplotenia obecný úrad zorganizuje brigádu
na realizáciu tejto úlohy.
T: do 31.8.2015
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 4. Schválenie záverečného účtu za r. 2014
Poslancom OZ bol elektronickou poštou doručený návrh záverečného účtu a rozpočtového
hospodárenia obce za r. 2014 (návrh je prílohou č.1 tejto zápisnice)
OZ berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky a audítora za r. 2014
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad a zároveň schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 13.915,-€.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Žiadosti o zníženie dane z nehnuteľnosti Rekreačného zariadenia Ormet a
nájomného Rekreačno-kongresového kompexu Dea-Rei
V súlade s uznesením OZ č. 48/2015 týkajúceho sa žiadostí RZ Ormet o zníženie dani
z nehnuteľnosti a RKK Dea-Rei o zníženie nájomného z dôvodu obmedzenej možnosti
využívania rekreačných zariadení počas rekonštrukcie vodného diela Teplý Vrch OZ po
posúdení predmetných žiadostí schvaľuje: a) zníženie dane z nehnuteľnosti pre RZ ORMET
o 25%, t.j. o štvrtinu z ročného výmeru za rok 2015,
b) zníženie nájomného za rekreačno-kongresové
centrum pre RKK Dea-Rei o 25%, t.j. o štvrtinu z ročného výmeru za rok 2015 s podmienkou
úhrady nedoplatkov za 1. polrok tohto roku.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 6. Diskusia /Rôzne
I/ Starostka obce J. Janšová: a) predložila návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 2. polrok 2015 (plán je prílohou č. 2 tejto zápisnice)
OZ predložený návrh schvaľuje a na základe doručeného podnetu – podozrenia na plytvanie
finančnými prostriedkami v ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu ukladá plán doplniť
o kontrolu hospodárenia v ZŠ s MŠ.
T: do 31.12.2015
b) informovala o výstavbe altánku za telocvičňou ZŠ – termín
dokončenia je prisľúbený do hasičskej súťaže 4.7.2015,
c) informovala o pripravovaných projektoch na zastrešenie
kultúrneho domu a výstavbu domu smútku – obec sa bude uchádzať o fin. prostriedky po
vyhlásení výziev príslušných ministerstiev
II) Riaditeľ ZŠ a MŠ Mgr.Palkovič informoval OZ:
a) o zmene v podanom projekte na multifunkčné ihrisko - hodnota projektu sa znižuje z
pôvodných 50 tis. eur na 40 tis., 5 % spoluúčasť ostáva,
b) že pletivo na oplotenie areálu školy – od r. d: Kováčovcov je vymenené za nové,
c) že v šk. roku 2015-2016 bude v ZŠ otvorených 11 tried, z toho 2 prvé ročníky,
d) že v ZŠ prebehli voľby do rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov
a tiež za rodičov; novú radu školy je potrebné doplniť o 4 zástupcov zriaďovateľa.
OZ schvaľuje za zástupcov zriaďovateľa do Rady školy:
Mgr. Kvetoslavu Gembiczkú, Ing. Máriu Antalovú, Zdenku Sujovú a Ivanu Fabovú.
III) Poslankyňa I. Fabová: a) vzniesla požiadavku na možnosť odvodnenia ich pozemku
z dôvodu hromadenia sa vody na hornej ulici pri väčších dažďoch – zlý sklon cesty
b) upozornila na výskyt smetí pri zastávke autobusu a na ulici po obchod,
c) upozornila na nedostatočné upratovanie školských lavíc, požiadala
o zabezpečenie vyššej hygieny v triedach, prípadne zapojenie týždenníkov k väčšiemu
udržiavaniu čistoty v triedach okrem utierania tabule by mohli mať na starosti aj udržiavanie
poriadku v triede a na predposlednej prestávke aj upratanie lavíc.
OZ - ukladá obecnému úradu preveriť možnosť odvodnenia predmetného pozemku
a prečistenie šachty pri r.d. Gonda, prípadné doplnenie mreže na túto šachtu
T: do 31. 7. 2015
OZ – odporúča vedeniu ZŠ s MŠ zabezpečiť zvýšený dozor nad deťmi pri zastávke autobusu
a na ulici po obchod a preveriť spôsob dezinfekcie školských lavíc s cieľom zabezpečenia
dostatočnej hygieny v triedach

T: v novom školskom roku 2015-2016
Mgr. R. Ľuptáková – požiadala riaditeľa ZŠ s MŠ o vysvetlenie:
a) kde sa použili fin. prostriedky vyberané od detí na krúžky,
b) odkiaľ boli fin. prostriedky (cca 4 800,-€) použité na právne služby školy v súdnom spore
voči p. Mgr. Ľuptákovi .
OZ ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ podať písomné stanovisko k vzneseným námietkam
T: do 31.8.2015
OZ v zmysle §5 ods. 2f a §6 ods. 13c a 16 zákona NR SR č. 596/3003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školských zariadeniach v znení n.z. ukladá hlavnej kontrolórke obce vykonať
následnú kontrolu hospodárenia v ZŠ s MŠ tak, ako je uvedené v bode č. 6 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 7. Schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. Záver
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie

Zapísal:

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

Overili:

..............................................
Ivana Fabová
...............................................
Zdenka Sujová

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

