Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 29.10.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič
Ing,. Jarmila Kubišová
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Úprava rozpočtu
Žiadosť o pridelenie bytu.
Diskusia /Rôzne- Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ P.E.Dobšinského
T.Vrch.
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: Zdenka Sujová
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola uznesení

Starostka J.Janšová prekontrolovala všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a OZ
spolu so starostkou prehodnotilo,že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Úprava rozpočtu .
Starostka obce J.Janšová predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.1/2015.Nakoľko došlo ku zmene a povolenému prekročeniu niektorých položiek na
príjmovej a výdavkovej položke ,preto bolo potrebné urobiť návrh na rozpočtové
opatrenie.Tento návrh na zmenu rozpočtu, ktorý predložila starostka obce J.Janšová (rozpočet
viď.priložená príloha)po prehodnotení OZ bol odsúhlasený.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Riaditeľ ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského, Mgr.V.Palkovič predložil úpravu rozpočtu školy. Nakoľko
došlo ku zmene v niektorých položkách bolo potrebné urobiť úpravu rozpočtu. OZ spolu so
starostkou obce J.Janšovou sa s ním oboznámilo a berie na vedomie úpravu rozpočtu
školy.(Úprava rozpočtu školy viď.priložená príloha .)
K bodu 5. Žiadosť o pridelenie bytu.
Obyvateľ obce Teplý Vrch Havran Ján si podal žiadosť o pridelenie bytu v školskej bytovke,
ktorá je v areále základnej školy. OZ po prehodnotení situácie neodsúhlasilo žiadosť
o pridelenie bytu pre žiadateľa Havrana Jána, bytom Teplý Vrch.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Diskusia / Rôzne.
a)Ing .J.Kubišová informovala OZ a starostku obce J. Janšovú o chode rekreačného zariadenia
a rozpracovaných činnostiach v rekreačnom komplexe DeaRei Teplý Vrch. Ing. Kubišová
informovala o zaplatení dane z ubytovania ,uhradenom stočnom za vodu. Úhrada splátok za
prenájom zariadenia bude prebiehať podľa dohodnutého splátkového kalendára. Starostka obce
navrhla upraviť okolie rekreačného zariadenia v spolupráci s VPP , ako upraviť okolie hotela
a úpraviť zeleň a poprípade dosadiť stromky a ozdobné kríky.
b) Ing .J.Kubišová predniesla dohodu rekreačného zariadenia Dearei T.Vrch a SSE Žilina o
výmene hlavného ističa v rekreačnom komplexe DeaRei.Táto výmena sa bude realizovať v
blízkej budúcnosti a bude hradená v réžii DeaRei rekreač. zariadenia T.Vrch.OZ jej túto
výmenu odsúhlasilo.
Hlasovanie:

za : 5

proti : 0

zdržal sa: 0

c) OZ v spolupráci so starostkou obce J.Janšovou prehodnotilo situáciu rekreačného zariadenia
a uložilo Ing.V.Šándorovi zistiť technický stav rekreačného zariadenia DeaRei v Teplom Vrchu
a na najbližšom zasadnutí OZ o technickom stave informovať.

d) Mgr.V.Palkovič – riaditeľ ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského informoval OZ a starostku obce o chode
školy a prebiehajúcich projektoch na škole.Končí sa projekt v ktorom pracovali asistenti,ktorí
taktiež budú končiť svoju činnosť,z úradu práce prijmú 2 pracovníkov na určené obdobie.Z
projektu Print čerpajú finančné prostiedky na nákup školských potrieb pre slabšie situovaných
žiakov. Riaditeľ školy po dohode s OZ prisľúbil venovať zvýšenú pozornosť zo strany školy na
usmernenie detí so zameraním na poriadok okolia školy a hlavnej cesty a tiež na
disciplinovanosť žiakov,aby neohrozovali bezpečnosť cestnej premávky.
e) Riaditeľ ZŠ s MŠ P.O.Dobšinského predniesol správu školy o výchovno vzdelávacej
činnosti,jej výsledkoch, podmienkach školy a školských zariadení za školský rok 2014/2015.
OZ súhlasilo s prednesenou správou riaditeľa školy o výchovno vzdelávacej činnosti,jej
výsledkoch,podmienkach školy a školských zariadení za školský rok 2014/2015.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

f) Starostka obce J.Janšová informovala OZ o pripravovanom stretnutí jubilantov,ktoré sa bude
konať 20.novembra 2015 o 18 oo hod. v kultúrnom dome v Teplom Vrchu. Po dohode
s I.Fabovou sa prehodnotil pripravovaný program ,na ktorom sa budú podieľať deti z našej
obce.
g) OZ sa zaujímalo o stav platenia daní v obci a preto uložilo starostke obce T.Vrch J.Janšovej
zistiť stav platenia daní pre obec od fyzických a právnických osôb, ktorý má predložiť do
budúceho zastupiteľstva.
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.
Zapísala:

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

Overili:

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

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

