Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 27.10 .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, Ing. Gabriela Kederová,
Tomáš Tóth.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na prenájom reštauračných zariadení v rekreačnom zariadení Drieňok
Informácia Marketing pre hotely
Návrh na prípravu jubilantov
Návrh na prípravu Mikuláša
Návrh na prípravu vianočných trhov
Diskusia/Rôzne, úprava rozpočtu ZŠ s MŠ a žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov ZŠ
s MŠ
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, Zdenka Sujová
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 74/2016 sa presúva na ďalšie zastupiteľstvo.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
K bodu 4. Návrh na prenájom reštauračných zariadení v rekreačnom zariadení Drieňok

Starostka obce privítala na OZ v Teplom Vrchu p. Tótha záujemcu na prenájom
reštauračných zariadení v rekreačnom stredisku Drieňok a Ing . Gabrielu Kederovú, ktorá sa
zaoberá Marketingom pre hotely. OZ si vypočulo návrhy a nápady, ktoré by boli prospešné
k prenájmu a marketingu zariadenia, kde je potrebné zrekonštruovať kuchyňu /protišmykovú
dlažbu a obklad/ aby vyhovovala k otvoreniu zariadenia. Rekreačné zariadenie navrhujeme po
úpravách kuchyne a založení obecnej s.r.o. z názvom DrieňokTeplýVrch, s.r.o. otvoriť od
01.05.2017.
OZ schvaľuje prenájom reštauračného zariadenia v rekreačnom zariadení Drieňok
a ukladá obecnému úradu pripraviť návrh zmluvy o prenájme reštaurácie, kuchyne a baru
v termíne do 15.1.2017
OZ schvaľuje založenie s.r.o. z názvom DrieňokTeplýVrch, s.r.o.
a ukladá obecnému úradu pripraviť podklady k založeniu obecnej spoločnosti, ktorá bude
prevádzkovať rekreačné zariadenie Drienok Teplý Vrch, s.r.o. v termíne do 31.1.2017
K bodu 5. Informácia Marketing pre hotely
Ing. Gabriela Kederová informovala OZ o marketinku potrebného pre otvorenie
prevádzky rekreačného zariadenia Drieňok s tým, že dobrý marketing je rozhodujúci, pre
vhodnú prezentáciu pre potenciálnych klientov. Výsledkom by bolo vytvorenie novej
webstránky, pobytových balíčkov, manažovanie reklamy, spolupráca s cestovnými
kanceláriami, oslovenie firiem atď.
OZ berie na vedomie informáciu o marketingu
K bodu 6. Návrh na prípravu jubilantov
Starostka obce J. Janšová informovala OZ o pripravovanom stretnutí jubilantov, ktoré
sa bude konať 25.novembra 2016 v kultúrnom dome v Teplom Vrchu.
OZ schvaľuje stretnutie jubilantov 25.11.2016 v kultúrnom dome v Teplom Vrchu
K bodu 7. Návrh na prípravu Mikulaša
Starostka obce J. Janšová informovala OZ o pripravovanom Mikuláši pre deti na ktorom
budú vystupovať žiaci ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu, ktoré sa bude konať 9.decembra 2016
v kultúrnom dome v Teplom Vrchu.
OZ schvaľuje prípravu Mikuláša pre deti 09.12.2016 v kultúrnom dome v Teplom
Vrchu
K bodu 8. Návrh na prípravu vianočných trhov
Starostka obce J. Janšová informovala OZ o príprave vianočných trhov, ktoré sa bude
konať 10.decembra 2016 pred OÚ v Teplom Vrchu.
OZ schvaľuje prípravu vianočných trhov 10.12.2016 pred OÚ v Teplom Vrchu

K bodu 9. Diskusia – Rôzne, úprava rozpočtu ZŠ s MŠ a žiadosť o pridelenie
finančných prostriedkov ZŠ s MŠ
- Mgr. Vladimír Palkovič - riaditeľ ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu predložil OZ žiadosť o úpravu
rozpočtu o 6% osobných nákladov pre pedagogických zamestnancov o finančnú čiastku 612
Eur.
OZ na zasadnutí dňa 15.12.2015 uznesením. č.98/2016 -schválilo originálne kompetencie
v sume 78 000 eur, čo je navýšenie oproti predchádzajúcemu rozpočtu o 3000 eur viac, ktoré
je postačujúce k financovaniu originálnych kompetencií v školskom roku 2016/2017 aj
v prípade 6 % navýšenia osobných nákladov pedagogickým zamestnancom v nadväznosti na
účinnosť zákona č. 217/2016 Z.z. , ktorým sa mení a doplňa zákon č. 553/2003 o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pre zamestnancov
regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy.
- ďalej riaditeľ ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu predložil žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov na drevený obklad v školskej bytovke pri príležitosti otvorenia izby P. E.
Dobšinského v sume 390,96 Eur.
OZ vzhľadom na výšku finančných prostriedkov, ktoré má obec k dispozícii ako aj z dôvodu,
že sa jedná o náklady nad rámec rozpočtu obce súhlasí s úhradou 50% z požadovaných
nákladov.
- riaditeľ ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu informoval OZ o pláne práce na rok 2016/2017, o obsadení
pedagogických a nepedagogických zamestnancov v ZŠ s MŠ.
OZ neschvaľuje navýšenie rozpočetu ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu o finančnú čiastku
612 Eur
OZ schvaľuje výšku finančných prostriedkov v sume 50% z požadovaných nákladov.
OZ berie na vedomie informáciu o pláne práce na rok 2016/2017
K bodu 10. Schválenie uznesení.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 27. 10. 2016
A. Berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
2. informáciu. o Marketingu pre hotely
3. informáciu o pláne práce na rok 2016/2017 ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu
.
B. Schvaľuje:
75/2016 zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

76/2016 program zasadnutia OZ konaného dňa 27. 10. 2016
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

77/2016 prenájom reštauračného zariadenia v rekreačnom zariadení Drieňok
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

78/2016 založenie s.r.o. z názvom Drieňok TeplýVrch, s.r.o.
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

79/2016 stretnutie jubilantov 25.11.2016 v kultúrnom dome v Teplom Vrchu
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

80/2016 prípravu Mikuláša pre deti 09.12.2016 v kultúrnom dome v Teplom Vrchu
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

81/2016 prípravu vianočných trhov 10.12.2016 pred OÚ v Teplom Vrchu
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0
82/2016 výšku finančných prostriedkov v sume 50% z požadovaných nákladov na
drevený obklad v školskej bytovke pri ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

C. Neschvaľuje:
83/2016 navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu o finančnú čiastku 612 Eur
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0
D. Ukladá:
84/2016 obecnému úradu pripraviť návrh zmluvy o prenájme reštaurácie, kuchyne
a baru v termíne do 15.1.2017
Proti: 0

Za : 5

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

85/2016 obecnému úradu pripraviť podklady k založeniu obecnej spoločnosti, ktorá bude
prevádzkovať rekreačné zariadenie Drienok Teplý Vrch, s.r.o. v termíne do 31.1.2017
Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

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

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

Overili:

..............................................
Ing. Vladimír Šándor
...............................................
Zdenka Sujová

-----------------------------------------------Starostka obce – Janka Janšová

