Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 12. 05 .2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Zdenka Sujová, Ivana
Fabová
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie II. kola Obchodno verejnej súťaže - Drieňok
Informatívna správa- stanovisko správcu a prevádzkovateľa VS k žiadosti
o sprístupnenie hrádze pre občanov Teplého Vrchu a rekreantov
Deň matiek
Rôzne - Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Janka Janšová privítaním
prítomných. Starostka skonštatovala, že sú prítomní 4 poslanci a p. Ing. Mária Antalová je
ospravedlnená, OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Vladimír Šándor, Ivana Fabová
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 38/2016 sa presúva na ďalšie zastupiteľstvo a ostatné
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4. Vyhodnotenie II kola obchodnej verejnej súťaže - DRIEŇOK
Do druhého kola verejnej obchodnej súťaže bývalého Rekreačno - školiaceho
strediska Drieňok neboli doručené žiadne ponuky.

Na základe toho, že neboli doručené žiadne ponuky sa OZ dohodlo, že začne tretie kolo
obchodnej verejnej súťaže rekreačného strediska Drieňok.
Do tretieho kola sa OZ opätovne dohodlo a navrhuje cenu 750 000,- eur.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - Drieňok.
OZ ukladá obecnému úradu zverejniť tretie kolo obchodnej verejnej súťaže do
17.05.2016.
OZ schvaľuje do tretieho kola obchodnej verejnej súťaže odpredaj Rekreačno školiaceho strediska Drieňok v sume 750 000,- eur.
K bodu 5. Informatívna správa- stanovisko správcu a prevádzkovateľa VS k žiadosti
o sprístupnenie hrádze pre občanov Teplého Vrchu a rekreantov
Starostka obce Janka Janšová prečítala a informovala OZ o informatívnej správestanovisko správcu a prevádzkovateľa VS k žiadosti o sprístupnenie hrádze pre občanov
Teplého Vrchu a rekreantov, kde bude sprístupnená hrádza v Teplom Vrchu v letnej sezóne
a to v termíne od 01.07.2016 do 31.08.2016 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.
OZ berie na vedomie informatívnu správu- stanovisko správcu a prevádzkovateľa
VS k žiadosti o sprístupnenie hrádze pre občanov Teplého Vrchu a rekreantov v letnej sezóne
a to v termíne od 01.07.2016 do 31.08.2016 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.
K bodu 6. Deň matiek
Ivana Fabová informovala OZ o príprave Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa
13.05.2016 v Kultúrnom dome v Teplom Vrchu.
OZ berie na vedomie informáciu o príprave Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa
13.05.2016 v Kultúrnom dome v Teplom Vrchu.
K bodu 7. Diskusia /Rôzne
a.) Riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského Mgr. Vladimír Palkovič oboznámil OZ o
blížiacom sa oficiálnom otvorení izby P. E. Dobšinského, ktorá by mala byť otvorená do
31.05.2016. Zároveň oboznámil OZ o podanom projekte na Ministerstvo školstva ohľadom
havarijného stavu okien pre ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu. a o konaní blížiacej sa akcii MDD,
ktorý sa bude konať 27.05.2016
OZ berie na vedomie informácie riaditeľa školy Mgr. Vladimíra Palkoviča.
b.) OZ pre jednalo prípravu MDD. Tento sa bude konať dňa 04.06.2016 od 15.00 hod.
na Drienku v Teplom Vrchu. Predpokladá sa účasť asi 60 detí s rodičmi. Na podujatí bude
zabezpečená rôzna forma zábavy pre deti, občerstvenie a darčeky.
OZ berie na vedomie prípravu MDD v obci Teplý Vrch.
K bodu 8. Schválenie uznesení.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 12. 05. 2016

A. Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2.vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže Drienok.
3. informatívnu správu- stanovisko správcu a prevádzkovateľa VS k žiadosti o sprístupnenie
hrádze pre občanov Teplého Vrchu a rekreantov v letnej sezóne a to v termíne od
01.07.2016 do 31.08.2016 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.
4. informáciu o príprave Dňa matiek, ktoré sa uskutoční dňa 13.05.2016 v Kultúrnom dome
v Teplom Vrchu
5. informácie riaditeľa ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského Mgr. Vladimíra Palkoviča o chode školy a
pripravovaných akciách.
6. prípravu MDD v obci Teplý Vrch
.
B. Schvaľuje:
39/2016 zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

40/2016 program zasadnutia OZ konaného dňa 12. 05. 2016
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

41/2016. 3. kolo obchodnej verejnej súťaže na odpredaj Rekreačno - školiaceho
strediska Drienok v sume 750 000,- eur.
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

C. Ukladá:
42/2016 OÚ Teplý Vrch zverejniť tretie kolo obchodnej verejnej súťaže do
17.05.2016.
Za : 4

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

Overili:

..............................................
Ing. Vladimír Šándor
...............................................
Ivana Fabová

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

