Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 15. 12. 2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na schválenie VZN na r. 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok r. 2016
Informatívna správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení OZ za r. 2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na r. 2016 – 2018
a k návrhu rozpočtu obce na r. 2016
Návrh na schválenie viacročného rozpočtu obce na r. 2016 – 2018 a návrhu rozpočtu obce
na r. 2016
Diskusia /Rôzne - Oznámenie o nefunkčnosti objektu „sauna“ a žiadosť o zníženie
nájomného za R-KC Dea-Rei,
- Námietka RZ ORMET proti Rozhodnutiu o zaplatení dane
z nehnuteľnosti
Schválenie uznesení
Záver
K bodu 1. Otvorenie
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: Ing. Vladimír Šándor
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola uznesení
Starostka obce prekontrolovala všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
a konštatovala, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Návrh na schválenie VZN na r. 2016
Starostka obce informovala OZ, že obec na základe analýzy stavu plnenia rozpočtu
z hľadiska daňových príjmov nepociťuje potrebu na vyšovania daní navrhuje, aby všetky
platné VZN ostali v rovnakej podobe aj pre r. 2016. Výnimkou je VZN o nakladaní z odpadmi
v súvislosti s prijatím nového zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý bude platný
od 1.1.2016 a v tejto dobe k nemu vychádzajú v Z.z. vykonávacie vyhlášky. Do konca 1.
polroka 2016 bude v platnosti len predbežná zmluva so spracovateľmi odpadov a v zmysle
nového zákona o odpadoch a určeného prechodného obdobia priebežne sa len budú
uzatvárať ďalšie zmluvy.
Na základe týchto skutočností OZ schvaľuje len poplatok za drobný stavebný odpad vo výške
16,60,-€/tonu, ktorý v doterajšom zákone nebol osobitne riešený a na základe usmernenia pre
obce do 30.6.2016 ponecháva v platnosti doteraz platné VZN o nakladaní s komunálnym
odpadom.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce (ďalej len HKO)
na 1. polrok r. 2016
Starostka obce v zastúpení HKO oboznámila prítomných s plánom kontrolnej činnosti HKO
na 1. polrok 2016, ktorý obsahuje 6 kontrol hospodárenia a 2 metodické kontroly.
OZ plán schválilo
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Informatívna správa HKO o plnení uznesení OZ za r. 2015
Starostka obce v zastúpení HKO oboznámila prítomných so správou o plnení uznesení OZ.
OZ informatívnu správu berie na vedomie
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 7. Stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu obce na r. 2016 – 2018
a k návrhu rozpočtu obce na r. 2016
Starostka obce v zastúpení HKO oboznámila prítomných so stanoviskom HKO k návrhu
viacročného rozpočtu obce na r. 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu obce na r. 2016
HKO sa v stanovisku zamerala na zákonnosť predloženého návrhu a východiská tvorby
návrhu. Na r. 2016 celkové príjmy i výdavky rozpočtu sú navrhnuté v hodnote 641 445,-€, čo
znamená vyrovnaný rozpočet a HKO odporúča OZ návrh schváliť.
OZ stanovisko HKO berie na vedomie.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8. Návrh na schválenie viacročného rozpočtu obce na r. 2016 – 2018 a návrhu
rozpočtu obce na r. 2016
OZ viacročný rozpočet na r. 2016 -2018 a rozpočet na r. 2016 schvaľuje.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9. Diskusia /Rôzne – a) Oznámenie o nefunkčnosti objektu „sauna“ a žiadosť
o zníženie nájomného za RKC Dea-Rei,
Starostka obce oboznámila prítomných s listom p. Ing. Kubišovej, zást. Deko-servis, s.r.o.
Lipovec ohľadom žiadosti o zníženie nájomného za RKC Dea-Rei z dôvodu nefunkčnosti
a tým nemožnosti využívania objektu „sauna“.
OZ na základe tejto žiadosti a z dôvodu neúčasti p. Ing. Kubišovej na zasadnutí OZ ukladá
obecnému úradu vyzvať p. Ing. Kubišovú na pre jednanie doručenej žiadosti na mimoriadnom
zasadnutí zastupiteľstva v termíne do 15.1.2016
Hlasovanie:

za: 5

-

proti: 0

zdržal sa: 0

b) Námietka RZ ORMET proti Rozhodnutiu o zaplatení dane
z nehnuteľnosti

Starostka obce oboznámila prítomných s došlým listom od p. Tibora Oštróma, zást. RZ
ORMET , ktorým podáva
námietku voči Rozhodnutiu Obce Teplý Vrch o dani
z nehnuteľnosti za r. 2015.
OZ ukladá obecnému úradu vyzvať p. Oštróma na predloženie dokladu o platnosti nájomného
vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ a následne bude
žiadosť posúdená.
Hlasovanie:

za : 5

proti : 0

zdržal sa: 0

- c) Starostka obce Janka Janšová informovala o:
. otvorení zrekonštruovaného zdravotného strediska vo Veľkom Blhu, ktoré sa bude konať dňa
17. 12. 2015,
. stave a situácii v realizácii projektových zámerov týkajúcich sa výstavby domu smútku,
opravy strechy na kultúrnom dome, možnosti zabezpečenia kamerového systému do obce,
- d) Mgr.V.Palkovič – riaditeľ ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského informoval
OZ o aktuálnych problémoch a situácii v ZŠ s MŠ a tiež o stave v realizácii projektov,
- e) Mgr. Gembiczká – poslankyňa OZ informovala prítomných
o možnostiach zapojenia sa do výziev MF o NFP a tiež o aktivitách rôznych bánk ohľadom
refinancovania úverov,
OZ informácie berie na vedomie a ukladá p. Sujovej – poslankyni OZ preveriť možnosti
refinancovania úverov obce v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

- f) Ing. Šándor – poslanec OZ informoval prítomných, že dňa
9.12.2015 prebehlo na okresnom úrade rokovanie ohľadom schvaľovania nového
manipulačného poriadku na vodnom diele (ďalej len VD) Teplý Vrch. Vzhľadom k tomu, že
počas rekonštrukcie bezpečnostného priepadu na
VD bol v platnosti len dočasný
manipulačný poriadok a rekonštrukcia bola cca pre mesiacom úspešne ukončená a stavba
skolaudovaná, bolo potrebné zabezpečiť, aby správca VD – SVP, š.p. závod Rimavská
Sobota mohol za počať s napĺňaním priehrady. Táto by sa mala postupne dostať na pôvodný
stav a fungovať ako pre r. 2010.
OZ informáciu berie na vedomie a ukladá obecnému úradu spracovať žiadosť na SVP, š.p.
Banská Bystrica ohľadom spriechodnenia hrádzneho priestoru na VD v termíne do 28.2.2016.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 10. Schválenie uznesení.
OZ prijalo uznesenia ,ktoré sú súčasťou zápisnice.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa : 0

K bodu 11. Záver
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť, za dobrú spoluprácu počas
roka, popriala všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom
roku 2016 a ukončila zasadnutie.
Zapísal:

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

Overili:

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

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

