Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 7. 6. 2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :
Verejnosť:

Janka Janšová, starostka obce
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Zdenka Sujová, Ivana
Fabová, Ing. Mária Antalová
Mgr. Vladimír Palkovič

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie III. kola Obchodno verejnej súťaže - Drieňok
Stanovisko k žiadosti Rekreačného zariadenia ORMET ohľadom prevádzkovania
živej hudby počas letnej sezóny 2016
Deň detí
Rôzne - Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Janka Janšová privítaním
prítomných. Starostka skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci, OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ivana Fabová
Zapisovateľ: Ing. Vladimír Šándor
Starostka obce predložila návrh na program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
OZ bez pripomienok schválilo program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Teplom
Vrchu.
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce Janka Janšová skonštatovala, že uznesenie z minulého zastupiteľstva
bolo splnené. Vzhľadom na problémy z odpredajom rekreačno - školiaceho strediska Drieňok
a z toho vyplývajúcej potreby zabezpečiť využitie letnej turistickej sezóny (ďalej len LTS)
požiadala OZ o posunutie termínu splnenia uznesenia č. 38/2016 na neskorší termín.
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení a zároveň stanovuje nový termín splnenia
predmetného uznesenia do 30.9.2016.

K bodu 4. Vyhodnotenie III. kola obchodnej verejnej súťaže - DRIEŇOK
Do tretieho kola verejnej obchodnej súťaže bývalého rekreačno - školiaceho strediska
Drieňok neboli doručené žiadne ponuky.
Na základe toho, že sa blíži letná turistická sezóna a rekreanti prejavujú záujem o využitie
strediska OZ sa zhodlo na tom, že by bolo vhodné preveriť možnosti prevádzkovania
ubytovacích služieb obcou. O prenájom reštaurácie a baru na letnú sezónu prejavil záujem p.
Tóth - podnikateľ z Bátky (prevádzkovateľ pizzérie na ČS PHM v Bátke). V súvislosti
s touto skutočnosťou by bolo vhodné v čo najkratšej dobe prerokovať možnosti spolupráce
s týmto prevádzkovateľom s cieľom zabezpečenia LTS v Drienku.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - Drieňok.
OZ ukladá obecnému úradu (ďalej len OÚ) v spolupráci s poslancami a občanmi
preveriť možnosti a podmienky prevádzkovania ubytovacích služieb obcou v termíne do
15.6.2016
K bodu 5. Stanovisko k žiadosti Rekreačného zariadenia ORMET – Tibor Oštróm
ohľadom prevádzkovania živej hudby počas letnej sezóny 2016
Starostka obce Janka Janšová oboznámila prítomných s predmetnou žiadosťou –
prevádzkovanie živej hudby počas LTS – v piatky od 21:00 hod. do 01:00 hod. a soboty od
21.00 hod. do 03.00 hod.
OZ schvaľuje žiadosť žiadateľa za podmienky dodržiavania noriem hluku
stanovených RÚVZ a zabezpečenia takých protihlukových opatrení, aby nedochádzalo
k nadmernému obťažovaniu obyvateľstva rušením nočného kľudu.
K bodu 6. Deň detí
Poslankyňa Ivana Fabová informovala OZ o príprave a organizačnom zabezpečení
Dňa detí, ktorý sa uskutoční dňa 11.6.2016 od 15.30 hod. v priestoroch rekreačno - školiaceho
strediska Drieňok. Darčeky pre deti sú zabezpečené cestou sponzorov.
OZ berie na vedomie informáciu o príprave Dňa detí.
K bodu 7. Diskusia /Rôzne
a.) Riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského Mgr. Vladimír Palkovič informoval OZ
o činnosti - podanom projekte ohľadom havarijného stavu okien pre ZŠ s MŠ v Teplom
Vrchu, o konaní akcie MDD (27.05.2016), účasť na akcii “vetvička“ vo Veľkej Obore
(26.05.2016) a plánovanom výlete do Prahy – v polovici júna.
OZ berie na vedomie informácie riaditeľa školy Mgr. Vladimíra Palkoviča.
b.) Poslanec Vladimír Šándor informoval OZ o plánovanej akcii OZ DHZ - X. ročník
hasičskej pohárovej súťaže o „Pohár predsedu mikroregiónu Teplý Vrch“, ktorý sa bude
konať 2.7.2016 v areáli ZŠ s MŠ. Akcia sa bude konať v popoludňajších hodinách z dôvodu
jubilea a po skončení súťaže bude koncert skupiny „Rock is Back“ z Handlovej a za tým
diskotéka – všetko na ihrisku za školou. Zároveň požiadal poslancov a obecný úrad

o spoluprácu a personálnu výpomoc.
OZ berie na vedomie predloženú informáciu.
c.) Poslankyňa Mária Antalová predložila návrh, aby obecný úrad preveril platenie
daní z nehnuteľností na základe porovnania výmery katastra nehnuteľností obce
s predloženými daňovými priznaniami vlastníkov nehnuteľností, za účelom zistenia tzv.
„čiernych duší“ a fyzických a právnických osôb, ktoré si neplnia zákonné povinnosti.
OZ ukladá OÚ vykonať takúto kontrolu a výsledok predložiť OZ do 30.9.2016.
d.) Poslankyňa Kvetoslava Gembiczká upozornila OZ na pretrvávajúci zápach
z uskladneného materiálu na parkovisku p. Romana Nadoka.
OZ ukladá OÚ vyzvať p. Romana Nadoka na urýchlené vypratania uskladneného
materiálu na parkovisku, resp. zistiť vlastníka tohto materiálu a pozvať p. Romana Nadoka na
obecné zastupiteľstvo za účelom predchádzaniu takýchto problémov do budúcna.
K bodu 8. Schválenie uznesení.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7. 6. 2016
A. Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2.vyhodnotenie III. kola verejnej obchodnej súťaže Drieňok.
3. informáciu o príprave Dňa detí, ktorý sa uskutoční dňa 11.06.2016 na Drienku v T. Vrchu
4. informácie riaditeľa ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského Mgr. Vladimíra Palkoviča a poslanca OZ
Ing. Vladimíra Šándora.
5. prípravu MDD v obci Teplý Vrch
.
B. Schvaľuje:
43/2016 zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

44/2016 program zasadnutia OZ konaného dňa 7. 6. 2016
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

45/2016. žiadosť rekreačného zariadenia ORMET – Tibor Oštróm na prevádzkovanie
živej hudby počas LTS – v piatky od 21:00 hod. do 01:00 hod. a soboty od 21.00 hod. do
03.00 hod. za podmienky dodržiavania noriem hluku stanovených RÚVZ a zabezpečenia
takých protihlukových opatrení, aby nedochádzalo k nadmernému obťažovaniu obyvateľstva
rušením nočného kľudu.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

C. Ukladá:
46/2016 obecnému úradu (ďalej len OÚ) v spolupráci s poslancami a občanmi
preveriť možnosti a podmienky prevádzkovania ubytovacích služieb obcou v termíne do
15.6.2016
Proti: 0

Za : 5

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

47/2016 OÚ vyzvať p. Romana Nadoka na urýchlené vypratania uskladneného
materiálu na parkovisku, resp. zistiť vlastníka tohto materiálu a pozvať p. Romana Nadoka na
obecné zastupiteľstvo za účelom predchádzaniu takýchto problémov do budúcna.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

48/2016 OÚ preveriť platenie daní z nehnuteľností na základe porovnania výmery
katastra nehnuteľností obce s predloženými daňovými priznaniami vlastníkov nehnuteľností,
za účelom zistenia tzv. „čiernych duší“ a fyzických a právnických osôb, ktoré si neplnia
zákonné povinnosti v termíne do 30.9.2016.
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:

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

Overili:

..............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká

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

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

