Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 22.08.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :
Verejnosť:

Janka Janšová, starostka obce
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Mgr. Vladimír Palkovič, Mgr. Ružena Ľuptáková, Mgr. Mária Pazdúrová,
p. Petrinec

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy OcÚ s KD
Informatívna správa o činnosti obecnej prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok Teplý
Vrch, s.r.o., a iné
Rôzne/ Diskusia
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, Ivana Fabová
Zapisovateľ: Ing. Mária Antalová
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 informovala o plnení uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí a to podľa termínov na ich splnenie. Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že
uznesenia boli splnené.
K bodu 4. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy OcÚ s KD
Starostka obce informovala o havarijnom stave strechy obecného úradu spojeného
s kultúrnym domom, zateká do obradnej siene, zasadačky, kancelárií a chodby. Strechu je

potrebné opraviť a preto požiadala o schválenie sumy 12000 € (slovom Dvanásťtisíc eur)
na jej opravu. Podľa informácie 6000 € by sa zaplatilo v hotovosti a 6000 € v splátkach.
Obecné zastupiteľstvo schválilo požadované finančné prostriedky.
K bodu 5. Informatívna správa o činnosti obecnej prevádzke rekreačného zariadenia
Drieňok Teplý Vrch, s.r.o., a iné
Konateľka spoločnosti Drieňok, s.r.o Teplý Vrch informovala OZ o:
- rekonštrukcii solárnych panelov
- kúpe nového žehliaceho mangla a možnosti opravy starého
- dovoze dreva na zimnú sezónu
- potrebe vyčleniť časť pláže pre deti
- potrebe upraviť pláž – doviezť nový piesok
- návrhu na predĺženie NZ pre paddleboard do konca septembra 2017
- potrebe novej strechy na wellness
- potrebe novej kotolne
- potrebe urobiť prepočet nájomného za kúrenie na kuchyňu
K bodu 6. Diskusia /Rôzne/
A) Riaditeľ ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského informoval, že :
- v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. nebude určený zástupca za MŠ; rozdelia sa
kompetencie a upraví sa náplň práce
- informoval o vzdelávacom a výchovnom programe v ZŠ v novom školskom roku
B) Mgr. Ľuptáková a Mgr. Pazdurová informovali, že pretrváva hluk z rekreačného
zariadenia, ktoré prevádzkuje p. Tibor Oštrom a žiadali, aby bola vykonaná náprava. Bolo
dohodnuté, že p. Oštrom bude opätovne upozornený na neprimeraný hluk a bude mu
nariadené vykonať meranie hluku a predložiť ho OZ.
C) p. Petrinec si podal žiadosť na vydanie súhlasu obce s používaním cesty na parcele CKN
číslo 268 v k.ú. Teplý Vrch. Obecné zastupiteľstvo podľa podkladov obce a katastrálneho
portálu zistilo, že CKN parcela č. 268 je zložená z časti EKN parciel a to: č. 1509/1 vo
vlastníctve obce Teplý Vrch; č. 1317/1, 1318/1 a 1508/1 vo vlastníctve p. Romana Nadoka; š.
1287 vo vlastníctve p. Ivety Bystrianskej a časti EKN parcely č. 1314/1 vo vlastníctve p.
Evy Nadokovej. Nebol predložený GP a ani súhlasy uvedených dotknutých vlastníkov a preto
OZ požaduje, aby p. Petrinec predložil súhlasy dotknutých vlastníkov, ktorých časti EKN
parciel sú súčasťou CKN parcely č. 268 a obec povolí dočasné používanie parcely CKN č.
268 v k.ú. Teplý Vrch ako prístupovej cesty počas výstavby rodinného domu p. Petrinca.
D) Zástupca DHZ v Teplom Vrchu Ing. Vladimír Šándor požiadal, aby obec spolufinancovala
5% rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, pretože sa podáva projekt. Obecné zastupiteľstvo sa
zhodlo na tom, že rekonštrukcia je potrebná a bolo odsúhlasené spolufinancovanie obce Teplý
Vrch.

K bodu 9. Schválenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22. 8. 2017 schválilo uznesenia (viď
samostatná príloha jednotlivých uznesení, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice zo
zasadnutia OZ dňa 22. 8. 2017)
K bodu 10. Záver .
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala:

..............................................
Ing. Mária Antalová

Overili:

..............................................
Ivana Fabová
...............................................
Ing. Vladimír Šándor

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

