Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 12. 01. 2016.
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
JUDr. Daniel Janšo, Mgr. Jarmila Hronecová, Ľubica Kupcová,
Ing. Jarmila Kubišová
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Ukončenie nájomnej zmluvy D. EKO servis, s.r.o.
Návrh o možnosti zapojenia sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I.
Príprava maškarného plesu
Diskusia/Rôzne
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: Ivana Fabová, Zdenka Sujová
Zapisovateľ: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Starostka obce predložila návrh na program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
OZ schválilo program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Teplom Vrchu.
K bodu 3. Kontrola uznesení
Starostka obce Janka Janšová prekontrolovala všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia
a konštatovala, že uznesenie 100/2015 sa presúva na ďalšie zastupiteľstvo
a uznesenie102/2015 má termín do 28.2.2016, ostatné uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OZ boli splnené.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4. Ukončenie nájomnej zmluvy D. EKO servis, s.r.o.
Ing. Jarmila Kubišová prezentovala Oznámenie o ukončení nájmu RKK Dea Rei,
ktoré bolo doručené obecnému úradu 04.01.2016 osobne.
OZ schvaľuje dohodu o ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 25.6.2013 medzi
obcou Teplý Vrch a spoločnosťou D. EKO servis, s.r.o. Lipovec č. 35 v nasledovnom znení:
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Nájomná zmluva sa ukončí k 22.01.2016 pričom do tohto dátumu je nájomca povinný
vypratať predmet nájmu a postupom stanovením v nájomnej zmluve ho odovzdať obci Teplý
Vrch. Ohľadom dlžníka nájomného vzhľadom na oznámenie o nefunkčnosti časti predmetu
nájmu OZ zároveň schvaľuje zníženie nájmu na obdobie do skončenia nájomnej zmluvy
v sume 3000 Eur s tým, že Ing. Jarmila Kubišová prevezme ta túto sumu aj osobné ručenie,
pričom uvedená suma bude splatná v splátkach alebo v celosti do 01.07.2016.
Ďalej OZ ukladá OÚ Teplý Vrch zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na celý
predmet nájmu podľa nájomnej zmluvy medzi obcou Teplý Vrch a D. EKO servis, s.r.o.
Lipovec č. 35.
K bodu 5. Návrh o možnosti zapojenia sa do národného projektu Terénna sociálna práca
v obciach I
Mgr. Jarmila Hronecová informovala OZ možnosti zapojenia sa do národného
projektu MPSVR SR – Terénna sociálna práca v obciach I.
NPTSP I v systéme výkonu terénnej sociálnej práce v obciach nadväzuje na národný projekt
Terénna sociálna práca v obciach a prispieva k zvýšeniu kvality jej výkonu, zníženiu
administratívneho zaťaženia obcí a nákladov na administráciu, čím celkovo prispieva k
efektívnejšiemu využívaniu verejných prostriedkov pri podpore výkonu terénnej sociálnej
práce v obciach. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a
ohrozených osôb na živote spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory
inovácií terénnej sociálnej práce.
Špecifickými cieľmi projektu sú:
- zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti
- systematická podpora a podpora inovácií terénnej sociálnej práce
- zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce.
Cieľmi terénnej sociálnej práce a terénnej práce sú:
- sociálne začlenenie a prevencia sociálneho vylúčenia
- zmiernenie negatívnych dôsledkov a rizík životných situácií sociálne vylúčených (alebo
ohrozených sociálnym vylúčením) ľudí, vrátane ich dopadu na spoločnosť
- zmiernenie nerovnosti, vrátane nerovného prístupu k vzdelaniu, bývaniu, sociálnej ochrane,
zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu
- priblíženie ťažko dostupných služieb pre klientov, rodiny a komunity
-rozvoj/znovunadobudnutie sociálnych kompetencií klienta.
OZ schvaľuje zapojenie sa do projektu Terénna sociálna práca v obciach I.
K bodu 6. Príprava maškarného plesu
Starostka obce Janka Janšová informovala OZ o príprave maškarného plesu, ktorý
organizuje obecný úrad spoločne s poslancami OZ a uskutoční sa 06.02.2016
OZ informáciu berie na vedomie.
K bodu 7. Diskusia /Rôzne
Starostka obce Janka Janšová navrhla odmeňovať členky ZPOZu v Teplom Vrchu za
ich reprezentáciu obce v sume 15 Eur na osobu za každé nacvičené podujatie .
OZ schvaľuje odmeniť členky ZPOZu v Teplom Vrchu za ich reprezentáciu obce
v sume 15 Eur na osobu za každé nacvičené podujatie.
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K bodu 8. Schválenie uznesení.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. 1. 2016
A. Berie na vedomie:
1. prípravu maškarného plesu, ktorý organizuje obecný úrad spoločne s poslancami OZ
a uskutoční sa 06.02.2016
2. kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
B. Schvaľuje:
01/2016 Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Proti: 0

Za : 5

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

02/2016 Program zasadnutia OZ konaného dňa 12. 1. 2016
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

3/2016 Dohodu o ukončení nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 25.6.2013 medzi obcou
Teplý Vrch a spoločnosťou D. EKO servis, s.r.o. Lipovec č. 35 k 22.01.2016.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

4/2016 Zapojenie sa do projektu Terénna sociálna práca v obciach I.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

5/2016 Odmeniť členky ZPOZu v Teplom Vrchu za ich reprezentáciu obce v sume 15
Eur na osobu za každé nacvičené podujatie.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

C. Ukladá:
6/2016 OÚ Teplý Vrch zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na celý predmet
nájmu podľa nájomnej zmluvy medzi obcou Teplý Vrch a D. EKO servis, s.r.o.
Lipovec č. 35
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

K bodu 9. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť
a ukončila zasadnutie.

Zapísal:

..............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká
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Overili:

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

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