Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 14. 04 .2016
___________________________________________________________________________
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.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - DRIEŇOK
Správa auditora o výsledku overenia účtovnej uzávierky k 31.12.2014
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: Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Zapisovateľ: Ivana Fabová
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 všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli
splnené.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - DRIEŇOK
V zmysle verejnej obchodnej súťaže bývalého rekreačno - školiaceho strediska
Drieňok neboli doručené žiadne ponuky.
Na základe toho, že neboli doručené žiadne obálky sa OZ dohodlo, že začne druhé kolo
obchodnej verejnej súťaže rekreačného strediska Drieňok.
Do druhého kola sa OZ dohodlo a navrhuje cenu 750 000,- eur.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - Drieńok.

OZ ukladá obecnému úradu zverejniť druhé kolo obchodno verejnej súťaže
obchodnej verejnej súťaže do 20.04.2016.
OZ schvaľuje do druhého kola obchodno verejnej súťaže odpredaj rekreačno školiaceho strediska Drieňok v
sume 750 000,- eur.
K bodu 5. Správa auditora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2014
Starostka obce Janka Janšová prečítala a informovala OZ o správe auditora o výsledku
overenia účtovnej závierky k 31.12.2014.
OZ berie na vedomie správu auditora o výsledku overenia účtovnej závierky k
31.12.2014
K bodu 6. Diskusia /Rôzne
a.) Riaditeľ ZŠ s MŠ P.E.Dopšinského Mgr. Vladimír Palkovič oboznámil OZ o
blížiacom sa oficiálnom otvorení izby P.E.Dobšinského o zakúpení busty, ktorá bude
umiestnená v spomínanej izbe. Zároveň oboznámil OZ o podanom projekte na rekonštrukciu
osvetlenia a kúrenia v telocvični, o výmene okien ktoré boli financované s prenesených
kompetencií a o konaní blížiacej sa akcii Dňa Učiteľov.
OZ berie na vedomie informácie riaditeľa školy Mgr. Vladimíra Palkoviča.
b.) OZ na základe viacerých sťažností od občanov ukladá OÚ vyzvať S.H.R. Romana
Nadoka na odpratanie silážnej skládky a zabezpeč.ť vyčistenie pozemku. Do budúcna nájsť si
iné miesto mimo intravilánu obce, aby zápach ktorý odtiaľ ide neobťažoval obyvateľov.
OZ ukladá obecnému úradu vyzvať S.H.R. Romana Nadoka na odpratanie silážnej
skládky a zabezpečiť odpratanie pozemku.
c.) OZ sa dohodlo o uzavretí nájomných medzi obecným úradom a užívateľmi obecných
poľnohospodárskych pozemkov do 15.05.2016.
OZ ukladá obecnému úradu uzavrieť nájomné zmluvy z užívaeľmi poľnohospodárskych
pozemkov do 15.05.2016.
K bodu 8. Schválenie uznesení.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. 04. 2016
A. Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže Drieňok.
3. správu auditora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2014
4. informácie riaditeľa ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského Mgr. Vladimíra Palkoviča o chode školy a
pripravovaných akciách.

.
B. Schvaľuje:
33/2016 Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

34/2016 Program zasadnutia OZ konaného dňa 14. 04. 2016
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

35/2016 II. kolo obchodnej verejnej súťaže odpredaja rekreačno - školiaceho strediska
Drieňok v sume
750 000,- eur.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

C. Ukladá:
36/2016 OÚ Teplý Vrch zverejniť druhé kolo obchodnej verejnej súťaže do 20.04.2016.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

37/2016 OÚ Teplý Vrch vyzvať S.H.R. p. Romana Nadoka na základe viacerých
sťažností občanov na odpratanie silážnej skládky a zabezpečiť vyčistenie pozemku.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

38/2016 OÚ Teplý Vrch uzavrieť nájomné zmluvy z užívateľmi obecných
poľnohospodárskych pozemkov do 15.05.2016.
K bodu 9. Záver
Starostka obce Jana Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísal:

..............................................
Ivana Fabová

Overili:

..............................................
Ing. Vladimír Šándor
...............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká

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

