Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 14. 7. 2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :
Verejnosť:

Janka Janšová, starostka obce
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Zdenka Sujová,
Ing.Mária Antalová
Ján Boroš

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnení uznesení
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
Návrh na úpravu podmienok OVS Drieňok
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. Ivana Fabová je
ospravedlnená, OZ je uznášania schopné a navrhla doplnenie programu o nasledovné :
- do bodu 5. doplniť návrh na uznesenie pre HK, pripraviť finančnú kontrolu ordinálnych
a prenesených kompetencií ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu do 30.12.2016.
Po schválení doplnenia programu zasadnutie obecného zastupiteľstva v Teplom
Vrchu dňa 14. 7. 2016 sa riadilo týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnení uznesení
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2015
a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
b) Návrh na uznesenie pre HK, pripraviť finančnú kontrolu ordinálnych a prenesených
kompetencií ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu za I. polrok 2016 do 30.12.2016.
Návrh na úpravu podmienok OVS Drieňok
Rôzne - Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Antalová, Zdenka Sujová
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Zapisovateľ: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Starostka obce predložila návrh na program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
OZ bez pripomienok schválilo program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Teplom
Vrchu.
K bodu 3. Kontrola uznesení
Starostka obce oboznámila s plnením uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného
zastupiteľstva. Všetky uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2015
Ing. Miroslav Chromek oboznámil prítomných so stanoviskom HK k návrhu
záverečného účtu za rok 2015 a rozpočtového hospodárenia za rok 2015. Stanovisko
záverečného účtu je spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov.
OZ berie na vedomie správu HK za rok 2015
OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2015
OZ schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
K bodu 5. a) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
Starostka obce Janka Janšová oboznámila prítomných s návrhom plánu kontrolnej
činnosti HK na II. polrok 2016.
OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
K bodu 5.
b) Návrh na uznesenie pre HK, pripraviť finančnú kontrolu ordinálnych
a prenesených kompetencií ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu za I. polrok 2016 do 30.12.2016.
V tomto bode bol prednesený doplňujúci bod, kde OZ ukladá hlavnej kontrolórke
pripraviť finančnú kontrolu ordinálnych a prenesených kompetencií ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu
za I. polrok do 30.12.2016
OZ ukladá hlavnej kontrolórke pripraviť finančnú kontrolu ordinálnych a prenesených
kompetencií ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu za I. polrok 2016 do 30.12.2016.
K bodu 6. Návrh na úpravu podmienok OVS Drieňok
Obecné zastupiteľstvo obce Teplý Vrch opätovne dáva na odpredaj rekreačnokongresové centrum Drieňok a vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj rekreačnokongresového centra Drieňok, ktoré obec Teplý Vrch vlastní s prislúchajúcimi pozemkami
a navrhuje cenu 590 000 Eur. Termín do 31.08.2016.
OZ schvaľuje odpredaj rekreačno-kongresového centra Drieňok, ktoré obec Teplý
Vrch vlastní s prislúchajúcimi pozemkami v sume 590 000 Eur.
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OZ sa dohodlo, že cez letnú sezónu bude sprístupnený areál rekreačného zariadenia
Drieňok a schvaľuje uvedené poplatky do vstupu areálu, ubytovanie a to nasledovne:
Schvaľuje otvorenie areálu rekreačného zariadenia Drieňok
od 10:00 hod do 17: 00 hod.
Schvaľuje používania hygienických zariadení WC v rekreačnom zariadení t.j. hlavná
budova Drieňok
Schvaľuje poplatok za vstup do areálu:
dospelí:
detí od 6 rokov do 15 rokov:
parkovanie auta:
tenisové kurty 1/h
tenisová raketa 1 ks
tenisové loptičky 3 ks

2 Eura
1 Euro
2 Eura
3 Eura
1 Euro
1 euro

Schvaľuje cenu za ubytovanie v turistickej ubytovní Drieňok za 1 lôžko a to
nasledovne:
dospelí: 1osoba/noc
detí do 6 rokov
apartmán 1 noc

10 Eur
5 Eur
30 Eur

K bodu 7. Rôzne - Diskusia
Na OZ vystúpil p. Ján Boroš a mal pripomienky:
- ohľadom čistenia verejného priestranstva v neobývaných domoch bolo mu vysvetlené, že
všetci vlastníci pozemkov boli oslovení a písomne vyzvaní na vyčistenie pozemkov
- údajne, keď sa robila kanalizácia mu bol poškodený mostík k domu
- uvádza nešetrné zaobchádzanie s krovinorezmi pri prácach VPP
- ďalej bol prednesený OZ incident asi z pred 10 rokov medzi p. Borošom a p. Lojkom
ohľadom rušenia nočného kľudu, údajne tento incident nebol riešení na OZ. Podľa vyjadrenia
p. Boroša 1 deň doniesol sťažnosť na OÚ a na 2 deň prišiel a roztrhal ju. Z uvedeného
dôvodu sa pravdepodobne sťažnosť neriešila. K incidentu bola privolaná aj polícia, ktorá
údajnú sťažnosť riešila.
Starostka obce Janka Janšová informovala OZ, že 23.07.2016 sa obec Teplý Vrch zúčastní na
slávnostiach „Dedina ožíva v Drienčanoch“
Starostka informovala OZ o potrebe zakúpiť užitkové motorového vozidla pre potreby obce,
o kúpe zostavy na detské ihrisko použité finančné prostriedky z mládežníckeho účtu cca 1000
eur.
OZ berie na vedomie účasť na slávnostiach „Dedina ožíva v Drienčanoch“ dňa
23.07.2016.
K bodu 8. Schválenie uznesení.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. 7. 2016
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A. Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. správu HK za rok 2015
3. plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
4. účasť na slávnostiach „Dedina ožíva v Drienčanoch“ dňa 23.07.2016.
B. Schvaľuje:
57/2016 zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

58/2016 program zasadnutia OZ konaného dňa 14. 7. 2016
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

59/2016 Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

60/2016 odpredaj rekreačno-kongresového centra Drieňok, ktoré obec Teplý Vrch
vlastní s prislúchajúcimi pozemkami v sume 590 000 Eur.
Za : 3

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

61/2016 otvorenie areálu rekreačného zariadenia Drieňok od 10:00 hod do 17: 00 hod.
za poplatky
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

62/2016 používanie hygienických zariadení WC v hlavnej budove rekreačného
zariadenia Drieňok počas letnej turistickej sezóny 2016
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

63/2016 poplatok za vstup do areálu rekreačného zariadenia Drieňok , počas letnej
sezóny 2016 nasledovne:
dospelí:
2 Eura
detí od 6 rokov do 15 rokov:
1 Euro
parkovanie auta:
2 Eura
tenisové kurty 1/h
3 Eura
tenisová raketa 1 ks
1 Euro
tenisové loptičky 3 ks
1 euro
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

64/2016 cenu za ubytovanie v turistickej ubytovni Drieňok za 1 lôžko a to nasledovne:
dospelí:
1osoba/noc
10 Eur
detí do 6 rokov
5 Eur
apartmán 1 noc
30 Eur
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Proti: 0

Za : 4

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

65/2016 schvaľuje finančné prostriedky na zakúpenie , úžitkového motorového
vozidla pre potreby obce v hodnote do 5000 eur.
Proti: 0

Za : 4

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

66/2016 schvaľuje použitie finančných prostriedkov z mládežníckeho účtu na
zakúpenie zostavy na detské ihrisko v hodnote do 1000 eur.
C. Ukladá:
67/2016. hlavnej kontrolórke pripraviť finančnú kontrolu orginálnych a prenesených
kompetencií ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu za I. polrok 2016 do 30.12.2016.
Za : 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

68/2016 OÚ vypracovať a zverejniť VOS za zariadenie rekreačného strediska Drieňok .
K bodu 9. Záver
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť
a ukončila zasadnutie.

Zapísal:

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

Overili:

..............................................
Ing. Mária Antalová
...............................................
Zdenka Sujová

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