Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 27.04.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič,
Pán Oros
Pani Karasová
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Žiadosť o prevádzku živej hudby počas letnej turistickej sezóny ORMET.
Návrh na schválenie zmluvných podmienok nájmu rekreačného zariadenia Drieňok.
Obec Teplý Vrch – Drieňok Teplý Vrch s.r.o.
Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského o projektovom zámere –multifunkčné
ihrisko.
Rôzne / Diskusia.
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, Ing.Mária Antalová
Zapisovateľ: Zdenka Sujová
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 , 19/2017 týkajúce sa založenia
spoločnosti Drieňok s .r.o.sú splené a vypracované sú aj nájomné zmluvy.
Uznesenie č.28/2017 p.Balcová – riešenie situácie ohľadom kanalizácie vedúcej cez
záhradu – navrhnutá úprava dane za záhradu v sume 5 € .
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení .

K bodu 4. Žiadosť o prevádzku živej hudby počas letnej turistickej sezóny ORMET.
Pán Tibor Oštrom podal žiadosť na OU na prevádzkovanie živej hudby vždy v piatok
a sobotu vo večerných hodinách počas letnej turistickej sezóny v rekreačnom stredisku
ORMET .OU skontroluje či boli prevedené navrhované úpravy proti hluku,ak budú
vyhovujúce potom bude žiadosť schválená .

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

OZ berie na vedomie žiadosť na prevádzkovanie živej hudby v zariadení ORMET .
K bodu 5. Návrh na schválenie zmluvných podmienok nájmu rekreačného zariadenia
Ďrieňok.Obec Teplý Vrch – Drieňok Teplý Vrch s.r.o.
Starostka obce predložila poslancom OZ zmluvy medzi obcou Teplý Vrch
a rekreačným strediskom Drieňok s.r.o. a tiež firmou Joly Toth – a Drieńok s.r.o.
OZ schvaľuje predložené zmluvy.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 6. Informácia riaditeľa ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského o projektovom zámeremultifunkčné ihrisko.
Riaditeľ ZŠ Mgr.V.Palkovič informoval o výzve na projekt multifunkčného ihriska
ktorý treba predložiť do konca mája.Projektový zámer podáva ZŠ ,ktorý by mal byť v sume
35 000 € s 5% účasťou obce.Má napomôsť športovému rozvoju obce a žiakov ZŠ.
Rozmery 33 x 18 m a 4 reflektory.
OZ schvaľuje-

Hlasovanie:

5% účasť na projekte multifunkčného ihriska
za: 5

proti : 0

zdržal sa : 0

K bodu 7. Diskusia /Rôzne/
Riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského informoval, že :
- žiaci ZŠ sa zúčastnili okresnej súťaže PO v Hajnáčke,kde obsadili 8 miesto
- 20 žiakov pôjde do školy v prírode ,budú čerpať poukaz 150€ a budú tam mať súčasne aj
plavecký výcvik
- navrhol upraviť priestranstvo za jedálňou na parkovanie pre autá zamestnancov školy
-žiaci pôjdu v júni na Vetvičku do Veľkej obory
OZ berie na vedomie predložené informácie

Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa:

Zástupkyňa pre MŠ J. Karasová prišla na OU informovať o situácii na pracovisku v MŠ ,kde
vzniká zlá spolupráca a napätie medzi zamestnancamiv MŠ.
OZ berie na vedomie informáciu zástupkyni pre MŠ J. Karasovej a uložil riaditeľovi
školy Mgr.V.Palkovičovi vyriešiť vzniknutú situáciu do najbližšieho zastupiteľstva.
Hlasovanie:

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

-Pán Oros ,ktorý vedie vodácky oddiel v Košiciach nám prišiel ponúknuť spoluprácu týkajúcu
sa vodných športov v letnom období v rekreačnom stredisku Drieňok.Vypracuje
podnikateľský zámer a predloží ho na posúdenie do 3.5.2017.
OZ berie na vedomie návrh pána Orosa na podnikateľskú spoluprácu .
Hlasovanie :

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Mgr.V.Palkovič predložil návrh na prenájom miestnosti pre maséra a farský spevácky zbor.
OZ za poskytntie miestnosti pre maséra navrhlo 2 € za 1 hod.
-farský spevácky zbor nás reprezentuje na rôznych podujatiach a preto mu na nácvik bude
miestnosť poskytnutá bezplatne.
OZ schvaľuje úhradu pre maséra 2 € na 1 hod
miestnosť na nácvik pre zbor bezplatne
za : 5

Hlasovanie :

proti :0

zdržal sa : 0

OZ prijalo uznesenia, ktoré sú súčasťou zápisnice
K bodu 8. Záver .
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala:

..............................................
Zdenka Sujová

Overili:

..............................................
Ing.Mária Antalová
...............................................
Ing.Vladimír Šándor

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

