Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 23.03.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič,
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Návrh na zmenu rozpočtu a správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016
Žiadosť o odkúpenie pozemku
Návrh podmienok k spusteniu obecnej prevádzky Drieňok Teplý Vrch , s.r.o.
Diskusia/Rôzne
Schválenie uznesení
Záver
K bodu 1. Zahájenie
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
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3. Kontrola uznesení
Starostka obce Janka Janšová prekontrolovala všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia a konštatovala, že uznesenia 15/2017, 17/2017 a 19/2017 sa presúva do
mimoriadneho zasadnutia a to z dôvodu, že založenie spoločnosti s ručením obmedzením sa
presunulo do 31.03.2017.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
a z objektívnych príčin preloženie splnenia uznesenia 15/2017, 17/2017 a 19/2017.
K bodu 4. Návrh na zmenu rozpočtu a správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016
Ekonóm OÚ Teplý Vrch Ing. Miroslav Chromek OZ predložil návrh na zmenu
rozpočtu obce za rok 2016 opatrením č.1/2016 a ďalej prečítal správu kontrolnej činnosti za

rok 2016 vypracovanú kontrolórkou obce Helenou Péterovou. Návrh na zmenu rozpočtu
opatrením č.1/2016 a správa kontrolnej činnosti za rok 2016 je prílohou zápisnice.
OZ schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu opatrením č.1/2016
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
OZ berie na vedomie správu kontrolnej činnosti za rok 2016
K bodu 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so žiadosťou p. Arpáda Kislingera
o odkúpenie časti pozemku č. 344/1 uvedeného na LV 122 v katastrálnom území obce Teplý
Vrch o výmere 2 m2, na pozemku sa nachádza časť oplotenia rodinného domu, Odkúpenie
pozemku bude prebiehať podľa ustanovenia zákona o majetku obcí 138/1991 Z.z. § 9a, ods.
8, písm. e).
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku o výmere 2 m2 po predložení geometrického
plánu, kde časť parcely č. 344/1 vo vlastníctve obce Teplý Vrch tvorí neoddeliteľnú súčasť
pozemku, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Návrh podmienok k spusteniu obecnej prevádzky Drieňok Teplý Vrch , s.r.o.
Starostka obce predložila návrh, aby podmienky k spusteniu obecnej prevádzky
Drieňok Teplý Vrch, s.r.o. boli prejednané na mimoriadnom zastupiteľstve v termíne do
31.03.2017. OZ z návrhom súhlasilo.
OZ berie na vedomie preloženie bodu č. 6.v termíne do 31.03.2017.
K bodu 7. Diskusia /Rôzne/
Riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského informoval, že :
- sa rozbehol sa projekt ŠOU pre ZŠ a MŠ, kde boli prijatí 2 asistenti,
- deti sa šťastné vrátili z lyžiarskeho výcviku,
- mali by byť uvoľnené z ministerstva školstva peniaze na školu v prírode na žiaka 150 Eur
OZ berie na vedomie predložené informácie
Ďalej riaditeľ školy predložil návrh na ocenenie „Čestné uznanie starostu obce“ za dlhoročnú
obetavú prácu pri výchove mladej generácie, aktívnu činnosť v oblasti propagovania
výchovno-vzdelávacích a humánnych cieľov, reprezentáciu, šírenie dobrého mena obce a ZŠ
s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu, ktoré budú odovzdané pri príležitosti oslavy Dňa
učiteľov konanej dňa 31.3.2017 v obradnej sieni OÚ, kde sú srdečne pozvaní poslanci OÚ
a p. starostka.
Ocenení sú dôchodcovia : Mgr Irena Kresnyeová, Mgr. Peter Ľupták, Mgr. Mária Pazdúrová ,
Mgr. Vladimír Repa, pán Ján Botto.

OZ schvaľuje návrh riaditeľa školy Mgr.Vladimíra Palkoviča na ocenenie „Čestné
uznanie starostu obce“, tak, ako bolo predložené.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

- Starostka obce informovala OZ liste od Mgr. Evy Balciarovej ohľadom odvolania na
rozhodnutie č. 1700001151 o miestnych daniach, kde nesúhlasí s navýšením dane.
OZ po preštudovaní listu sa zhodlo, že z odvolania sa nedá zistiť o akú parcelu sa
jedná a preto v rámci dopĺňajúceho konania obec vyzve Mgr. Evu Balciarovú aby uviedla č.
parcely.
OZ ukladá OÚ napísať list Mgr. Eve Balciarovej o doplnenie č. parcely, ktorých
odvolanie sa týka
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

- Starostka obce ďalej oboznámila OZ s protokolom z vykonanej previerky úradu
prokurátora k stavu zachovávania zákonnosti ohľadom činnosti OZ za účelom prevencie
a posúdenia obsahovej a formálnej správnosti prijatých uznesení.
V protokole boli vytknuté:
- prijaté uznesenia na zasadnutiach v roku 2016 sú evidované na jednej listine, pričom
podpis starostu sa nachádza len v závere tejto listiny
- pri uzneseniach z roku 2016 absentuje informácia o dátume, kedy starosta obce
uznesenie podpísal
- uznesením č. 69/2015 prijatom na zasadnutí OZ obce Teplý Vrch dňa 12.08.2015 OZ
schválilo nájomnú zmluvu o prenájme cintorína na základe vzájomnej dohody v sume 1 Euro
za kal. rok medzi Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku Drienčany č. 59.
- uznesením č. 51/2016 prijatom na zasadnutí OZ obce Teplý Vrch dňa 15.06.2016 OZ
schválilo prenájom priestorov a to: jedálne, baru, reštaurácie a soc. zariadenia na prízemí
rekreačno – školiaceho strediska Drieňok nájomníkovi JOLLY – Tomáš Tóth, Bátka č. 65 za
podmienok stanovených OÚ Teplý Vrch na obdobie od 01.07.2016 do 15.09.2016 za nájomné
v sume 100 Eur
OZ berie na vedomie vytknuté nedostatky a na ich nápravu prijíma nasledovné
závery: - uznesenia sa budú vyhotovovať tak ako bolo zaužívané v roku 2015,
- pri každom uznesení sa doplní dátum podpisu starostu obce.
OZ má zato, uznesenie č. 69/2015 prijaté na zasadnutí OZ obce Teplý Vrch dňa
12.08.2015 nebolo pochopené zo strany prokuratúry dobre, pretože vlastníkom pozemku je
cirkev a tá prenajíma cintorín obci Teplý Vrch v sume 1 Euro a nie opačne.
OZ ruší uznesenie č. 51/2016 prijaté na zasadnutí OZ obce Teplý Vrch dňa
15.06.2016, nakoľko zmluva nebola podpísaná medzi obcou Teplý Vrch a nájomníkom
JOLLY – Tomáš Tóth, Bátka č. 65.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 9. Schválenie uznesení
OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
K bodu 10. Záver
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala:

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

Overili:

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

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

