Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 08. 09 .2016
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič, Mgr. Ružena Ľuptáková, Peter Ľupták ml.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na schválenie školského vzdelávacieho programu na šk. rok 2016/2017
Informácia o zmene školského zákona
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - DRIEŇOK
Schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy KD
Návrh projektového zámeru, ktorý má byť financovaný z 5 ročného akčného plánu
rozvoja okresu Rimavská Sobota
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 plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

K bodu 4. Návrh na schválenie školského vzdelávacieho programu na školský rok
2016/2017

Riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského informoval o školskom vzdelávacom programe
na školský rok 2016/2017 a zároveň o novom vzdelávacom programe STROM v materskej
škôlke.
OZ schvaľuje školský vzdelávací program v ZŠ a MŠ P. E. Dobšinského na školský
rok 2016/2017.
K bodu 5. Informácia o zmene školského zákona
Riaditeľ ZŠ s MŠ informoval OZ o zmene školského zákona ktorá sa týkala
maximálneho a minimálneho počtu žiakov v triedach na prvom a druhom stupni. Ďalej
informoval o 6% zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov.
OZ berie na vedomie informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ o zmene školského zákona.
K bodu 6. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže Drieňok
Do uzavretia verejnej obchodnej súťaže bývalého rekreačno - školiaceho strediska
Drieňok k 31.8.2016 neboli doručené žiadne ponuky.
Na základe toho sa OZ rozhodlo osloviť manažérov marketingu ohľadne R. Z. Drieňok.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - Drieńok.
OZ ukladá obecnému úradu pozvať na nasledujúce obecné zastupiteľstvo
manažérku C. R. Ing. Gabrielu Kederovú a podnikateľa p. Tomáša Tótha.

K bodu 7. Schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy KD
Z dôvodu prehodnotenia projektovej dokumentácie na opravu strechy KD OZ
prekladá schválenie FP na budúce rokovanie OZ.

K bodu 8. Návrh projektového zámeru, ktorý má byť financovaný z 5 ročného akčného
plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota.
Bol vypracovaný návrh projektového zámeru rekonštrukcia wellness budovy
a zariadenia, zateplenie obvodových stien hlavnej budovy a výmena energeticky úsporných,
vykurovacích telies ktorý má byť financovaný z 5 ročného akčného plánu rozvoja okresu
Rimavská Sobota.
OZ schvaľuje návrh projektového zámeru ktorý bude predložený členom rady pre
rozvoj okresu Rimavská Sobota.

K bodu 9. Diskusia – Rôzne.
a. Pani Ružena Ľuptáková a Peter Ľupták ml. informovali OZ o sťažnosti ohľadne
hluku v letnom období, ktorý sa šíril z rekreačného zariadenia Ormet Teplý Vrch.
Zároveň informovali OZ o podaní sťažnosti na úrad verejného zdravotníctva
a výsledku jej šetrenia.
b. Poslankyňa Ivana Fabová informovala OZ o prevádzke ubytovacej časti
rekreačného zariadenia Drieňok počas letnej sezóny.
c. Riaditeľ ZŠ s MŠ informoval OZ o slávnostnom otvorení izby a odhalení busty
P. E. Dobšinského ktoré sa bude konať dňa 18.10.2016.
OZ ukladá obecnému úradu pozvať p. Tibora Oštroma na najbližšie obecné
zastupiteľstvo.
OZ berie na vedomie informáciu poslankyne Ivany Fabovej o prevádzke ubytovacej
časti rekreačného zariadenia Drieňok.
OZ berie na vedomie informáciu riaditeľa školy o slávnostnom otvorení izby a
odhalení busty P. E. Dobšinského.

K bodu 10. Schválenie uznesení.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 08. 09. 2016
A. Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Informáciu riaditeľa ZŠ s MŠ o zmene školského zákona a slávnostnom otvorení izby P. E.
Dobšinského v školskej bytovke.
3. vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže Drieňok
4. informáciu o prevádzke ubytovacej časti Drienku počas letnej sezóny

.
B. Schvaľuje:
68/2016 Zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

69/2016 Program zasadnutia OZ konaného dňa 08. 09. 2016
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

70/2016 Školský vzdelávací program na školský rok 2016/2017
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

71/2016 Návrh projektového zámeru ktorý bude predložený členom rady pre rozvoj
okresu Rimavská Sobota
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

C. Ukladá:
72/2016 OÚ Teplý Vrch pozvať na najbližšie obecné zastupiteľstvo manažérku
marketingu CR pani Ing. Gabrielu Kederovú ohľadne rekreačného zariadenia Drieňok.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

73/2016 OÚ Teplý Vrch pozvať na najbližšie obecné zastupiteľstvo podnikateľa p.
Tomáša Tótha ohľadne rekreačného zariadenia Drieňok.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

74/2016 OÚ Teplý Vrch pozvať na najbližšie zastupiteľstvo pána Tibora Oštroma za
účelom určenia podmienok organizácie hudobnej produkcie v budúcoročnej letnej
sezóne.
Proti: 0

Za : 5

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

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

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

Overili:

..............................................
Ing. Vladimír Šándor
...............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká
-----------------------------------------------Starostka obce – Janka Janšová

