Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 20.06.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Janka Janšová, starostka obce
Poslanci :
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič, Ing Gabriela Kederová, Peter Babic
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2016
Informácia o výberovom konaní na zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského pre MŠ
v Teplom Vrchu – riaditeľ ZŠ s MŠ
Návrh na ocenenie najlepších žiakov ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského v Teplom Vrchu a iné –
riaditeľ ZŠ s MŠ
Informatívna správa o činnosti obecnej s.r.o. Drieňok Teplý Vrch
Príprava hasičskej súťaže o Pohár predsedu Mikroregiónu Teplý Vrch organizovanej
v našej obci
Rôzne/ Diskusia – doplňujúce body: predaj /prevod pozemku podľa § 9 a ods. , informácie
Ing . Vladimíra Šándora o postupe DHZ v obci na krajské kolo požiarnej súťaže v Dolnej
Strehovej
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, Ivana Fabová
Zapisovateľ: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Starostka obce predložila program zasadnutia obecného zastupiteľstva s návrhom na jeho
schválenie
OZ schválilo program zasadnutia.
K bodu 3. Kontrola uznesení
Starostka obce Janka Janšová prekontrolovala všetky uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia a konštatovala, že uznesenia sú splnené.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

K bodu 4. Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za rok 2016
Ing. Miroslav Chromek, ekonóm obce, oboznámil prítomných so stanoviskom HK
k návrhu záverečného účtu za rok 2016 a rozpočtového hospodárenia za rok 2016. Stanovisko
záverečného účtu je spracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov.
OZ berie na vedomie správu HK za rok 2016
OZ schvaľuje Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
K bodu 5. Informácia o výberovom konaní na zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ P. E.
Dobšinského pre MŠ v Teplom Vrchu – riaditeľ ZŠ s MŠ
Mgr. Vladimír Palkovič informoval OZ o výberovom konaní na pozíciu zástupcu
riaditeľa ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu pre materskú školu, ktoré sa
uskutočnilo 13.06.2017 v budove ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu. Do
výberového konania sa nikto neprihlásil. Nakoľko sa nikto neprihlásil, oznámil, že sa musí
vyhlásiť nové výberové konanie. OZ sa dohodlo na ďalšom postupe a to preverením možností
zrušenia 2. kola výberového konania zmenou pracovného poriadku v termíne do 27.6.2017 do zasadnutia Rady školy.
Zápisnica z výberového konania konaná 13.6.2017 je prílohou zápisnice.
OZ berie na vedomie informáciu o výberovom konaní na pozíciu zástupcu riaditeľa
ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu pre materskú školu.
Ukladá riaditeľovi Mgr. Palkovičovi, zistiť možnosti zrušenia 2. kola výberového
konania zmenou pracovného poriadku v termíne do 27.6.2017 – do zasadnutia Rady školy
K bodu 6. Návrh na ocenenie najlepších žiakov ZŠ s MŠ P.E. Dobšinského v Teplom
Vrchu a iné – riaditeľ ZŠ s MŠ
Riaditeľ školy Mgr. Palkovič predložil návrh na ocenenie úspešnej reprezentácie
školy ako aj šírenie dobrého mena školy Základnej školy s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch.
Ocenenia žiakom budú odovzdané 29.6.2017 v obradnej sieni OÚ, kde sú srdečne pozvaní
poslanci OÚ a p. starostka.
Ocenení žiaci sú : Laura švantnerová ,Viktória Fabová, Andrej Fodor, Martin Sendrei
OZ schvaľuje návrh riaditeľa školy Mgr. Vladimíra Palkoviča na ocenenie úspešnej
reprezentácie školy ako aj šírenie dobrého mena školy Základnej školy s MŠ P.E.Dobšinského
Teplý Vrch tak, ako bolo predložené.
K bodu 7. Informatívna správa o činnosti obecnej s.r.o. Drieňok Teplý Vrch
Konateľka spoločnosti Drieňok, s.r.o Teplý Vrch informovala OZ o chode a prevádzke
rekreačného zariadenia. Predložila OZ cenovú ponuku na opravu solárnych panelov.
Vzhľadom k tomu, že táto cena je dosť vysoká (vyše 6 tis. €) je potrebné hľadať riešenie
v lacnejšej alternatíve – napr. len doplnením tekutiny do systému solárnych panelov. Ďalej bol
prednesený návrh na efektívnejšiu komunikácia medzi konateľkou spoločnosti a manažérkou
Ing. Kederovou.
OZ by malo schváliť jednorazový celodenný vstup do uzavretého areálu pre akcie,
schváliť poplatok za vypožičanie telocvične na 1 hod., stanoviť poplatok za psa na 1 deň ďalej

bol prednesený návrh na zníženie vstupného do areálu Drieňok, s.r.o. pre ubytovaných
v požiarnej zbrojnici v Teplom Vrchu. Konateľka spoločnosti Drieňok, s.r.o informovala OZ
o oficiálnom otvorení sezóny, ktoré sa uskutoční 01.07.2017.
Po konzultácii sa OZ dohodlo a schvaľuje
- jednorazový celodenný vstup do uzavretého areálu pre firemné akcie 400,- Eur na deň
- poplatok za vypožičanie telocvične na 1 hod. 5,- Eur
- poplatok za psa na 1 deň 2,-Eura
- zníženie vstupného do areálu Drieňok, s.r.o. pre ubytovaných v požiarnej zbrojnici v Teplom
Vrchu a to dospelí 1,- Euro a deti do 15 rokov 0,50 Eura
OZ berie na vedomie informáciu o chode a prevádzke rekreačného zariadenia
OZ berie na vedomie cenovú ponuku na opravu solárnych panelov
OZ berie na vedomie oficiálne otvorenie sezóny, ktoré sa uskutoční 01.07.2017
Starostka obce predniesla OZ návrh na zapožičanie finančných prostriedkov z obce pre
Drieňok, s.r.o. Teplý Vrch v sume 6000,- Eur na preklenutie obdobia, kým UPSVa R
refunduje peňažné prostriedky pre zamestnancov. Táto suma by bola bezúročná lebo v banke
je 9% úrok.
OZ schvaľuje zapožičanie finančných prostriedkov z obce pre Drieňok, s.r.o. Teplý
Vrch v sume 6000,- Eur na preklenutie obdobia.
K bodu 8. Príprava hasičskej súťaže o Pohár predsedu Mikroregiónu Teplý Vrch
organizovanej v našej obci
Ing. Vladimír Šándor informoval OZ o príprave hasičskej súťaže o Pohár predsedu
Mikroregiónu Teplý Vrch organizovanej v našej obci, ktorá sa uskutoční 08.07.2017
v poobedňajších hodinách, kde bude pripravené občerstvenie a príde aj kapela NIRVANA
revival. Požiadal OZ o pomoc pri organizácii tejto akcie, pretože všetci sú srdečne pozvaní.
OZ berie na vedomie informáciu o príprave hasičskej súťaže o Pohár predsedu
Mikroregiónu Teplý Vrch organizovanej v našej obci, ktorá sa uskutoční 08.07.2017
K bodu 9. Diskusia /Rôzne/
Riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského informoval, že :
- p. učiteľka Černecká odchádza k 30.06.2017 a nastupuje ako učiteľka v Rimavskej Sobote
- zástupkyňa Základnej školy s MŠ P.E.Dobšinského Teplý Vrch p. Krešneyová odchádza
z pozície zástupcu riaditeľa a bude potrebné vymenovať nového zástupcu čo je v kompetencii
riaditeľa
OZ schvaľuje prevod nehnuteľného majetku- nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci
Teplý Vrch a vedená v k.ú. Teplý Vrch na LV č. č. 122, parcela číslo 344/1 druh pozemku –
zastavané plochy o výmere 1727 /m2. (Novovytvorená parcela č. 344/92 o výmere 2 m2
a parcela č. 344/94 o výmere 9 m2 podľa geometrického plánu č. 40611442-11/2017 v k.ú.
obce Teplý Vrch). Cena je stanovená na 3 €/m2 t. j. 33 €
OZ berie na vedomie predloženú informáciu že 24.06.2017 v Dolnej Strehovej sa
bude konať krajské kolo súťaže dobrovoľných požiarnikov, ktorého sa naše súťažné družstvo
mužov zúčastní ako víťaz okresného kola a zástupca okresu RS v tejto kategórii.

- 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 vykoná kontrolu, či boli vykonané navrhované úpravy proti hluku, ak budú
vyhovujúce potom bude žiadosť schválená.
Poslanci OZ Ing. Šándor Vladimír a Mgr. Kvetoslava Gembiczká dňa 18.07.2017 boli
skontrolovať navrhované úpravy proti hluku a opatrenia boli vykonané
OZ schvaľuje prevádzkovanie živej hudby p. Tiborovi Oštromovi v letnej sezóne za
podmienky, že vykonanými opatreniami nebude dochádzať o rušeniu nočného kľudu
a obťažovaniu občanov nadmerným hlukom.
Na základe ústnej sťažnosti zamestnancov Drieňok, s. r.o. Teplý Vrch
k neprimeranému správaniu a urážkam slečnou Elenou Martinovičovou OZ navrhlo zaslať
upozornenie dotyčnej na takéto správanie do budúcna.
OZ ukladá zaslať upozornenie na neprimerané správanie a užívanie verejného
pozemku v katastrálnom území Teplý Vrch p.č. 278/1 a 278/3, ktorý nie je vo vlastníctve
slečny Marinovičovej.
Na základe podnetov občanov týkajúcich sa možností stavania rodinných domov
v obci Teplý Vrch OZ prijíma nasledovné uznesenie:
OZ ukladá obecnému úradu zistiť na Stavebnom úrade možnosť a spôsob úpravy
a rozšírenia intravilánu na stavbu RD.
K bodu 10. Záver .
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala:
Overili:

..............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká
..............................................
Ivana Fabová
...............................................
Ing.Vladimír Šándor

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

