Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Teplý Vrch,
konaného dňa 12. 1. 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová
Verejnosť:
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na schválenie VZN č. 2/2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti
5. Rôzne – Diskusia
6. Schválenie uznesení
7. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) 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: Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ivana Fabová
Zapisovateľ: Ing. Šándor Vladimír
Starostka obce predložila program zasadnutia obecného zastupiteľstva s návrhom na
doplnenie bodu č. 5 – rôzne o nasledovné body:
- návrh na zakúpenie malotraktorovej kosačky s mulčovačom,
- návrh na zakúpenie digitálneho kamerového systému do rekreačného zariadenia
Drienok, s perspektívou postupného doplňovania kamier i na problémové miesta
v katastri obce,
- návrh na schválenie manažérky novovytváranej obecnej s.r.o. Drienok – p. Ing.
Gabriely Kederovej.
OZ schválilo program zasadnutia vrátane doplňujúcich bodov.
K bodu 3. Kontrola uznesení
Starostka obce Janka Janšová prekontrolovala všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia a konštatovala, že sú splnené, uznesenie 84/2016 a 85/2016 sú ešte v termíne do
31.1.2017.
K bodu 4. Návrh na schválenie VZN č. 2/2017 o miestnej dani z nehnuteľností

Starostka obce predložila návrh znenia VZN č. 2/2017, ktoré pripravil obecný úrad po
prehodnotení jednotlivých položiek VZN č. 2/2015 poslancami OZ. Na základe posúdenia
výšky jednotlivých sadzieb dane s prihliadnutím na navyšovanie nákladov obce na energie
a správu majetku obce poslanci predložený návrh odsúhlasili.
OZ VZN č. 2/2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti v predloženom znení schválilo.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5. Rôzne – diskusia
Starostka obce J. Janšová: - predložila OZ návrh na schválenie zakúpenia
malotraktorovej kosačky s mulčovačom v hodnote cca 2 000,-€ na zabezpečenie starostlivosti
o obecné pozemky z dôvodu, že doteraz využívané motorové kosačky a krovinorezy sú sčasti
rokmi používania opotrebované a nepostačujú na kvalitné plnenie úloh obce v tejto oblasti.
- predložila OZ návrh na schválenie zakúpenia
digitálneho kamerového systému do rekreačného zariadenia Drienok v hodnote cca 1 000,-€
z dôvodu ukončenia prenajmu za pôvodný kamerový systém od p. Deáka, ktorý nespĺňa
požiadavky kvality prenosu záznamu,
- predložila OZ návrh na schválenie manažérky
novovytváranej s.r.o. Drienok – p. Ing. Gabriely Kederovej.
OZ predložené návrhy schválilo.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Schválenie uznesenia
OZ Obce Teplý Vrch na svojom zasadnutí dňa 12. 1. 2017 prijalo toto uznesenie:
A.

Berie na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia,

B.

Schvaľuje:
1/2017 zapisovateľa - Ing. Vladimíra Šándora a overovateľov zápisnice Mgr. Kvetoslavu Gembiczkú, Ivanu Fabovú,
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0
2/2017 program zasadnutia OZ konaného dňa 12. 1. 2017
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

3/2017. VZN č. 2/2017 o miestnej dani z nehnuteľnosti,
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

4/2017 zakúpenie malotraktorovej kosačky s mulčovačom v hodnote cca 2 000,-€
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0
5/2017 zakúpenie digitálneho kamerového systému do rekreačného zariadenia

Drienok v hodnote cca 1 000,-€
Za : 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval:0

6/2017 schvaľuje manažérku novovytváranej s.r.o. Drienok – p. Ing. Gabrielu
Kederovú.
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0

C.

Ukladá:
7/2017 obecnému úradu pripraviť podklady k uzatvoreniu zmluvného vzťahu obce
s konateľkou novovytváranej s.r.o., vrátane opisu pracovnej činnosti
Termín: do 31.1.2017
Za : 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval:0

K bodu 7. Záver
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným poslancom OZ za účasť a ukončila
zasadnutie.
Zapísal:

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

Overili:

..............................................
Ivana Fabová
...............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká
-----------------------------------------------Starostka obce – Janka Janšová

