Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 28.09.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :
Verejnosť:
Benedikty

Janka Janšová, starostka obce
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Mgr. Vladimír Palkovič, Peter Babic, Tomáš Tóth, Jaroslav Havran, p.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2017 prefinancovanie originálnych kompetencií - ZŠ s
MŠ P. E. Dobšinského, žiadosť na schválenie 10% spoluúčasti pri projektovom zámere
Rekonštrukcia telocvične
Žiadosť o prenájom bytu v školskej bytovke
Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o., Teplý Vrch
Rôzne/ Diskusia – návrh na schválenie finančných prostriedkov – digitalizácia mapového
portálu obec Teplý Vrch .
Návrh na uznesenie
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. Mária Atalová, Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Zapisovateľ: Ivana Fabová
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. Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2017 pre financovanie originálnych
kompetencií - ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského, žiadosť na schválenie 10% spoluúčasti pri
projektovom zámere Rekonštrukcia telocvične.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Vladimír Palkovič informoval obecné zastupiteľstvo o chode
školy zároveň informoval o zvýšení platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školy a preto žiadal o úpravu rozpočtu originálnych kompetencií na rok 2017. Riaditeľ ZŠ s
MŠ zároveň informoval obecné zastupiteľstvo o projektovom zámere Rekonštrukcia
telocvične a žiadal schválenie 10% spoluúčasti. Riaditeľ ZŠ s MŠ Vladimír Palkovič bol
upozornený na neporiadok v obci, ktorý robia žiaci základnej školy. Hlavne od potravín až po
autobusovú zástavku. Bol vyzvaní na zabezpečenie hliadok, ktorý budú dozerať na poriadok a
znečisťovanie obce.
K bodu 5. Žiadosť o prenájom bytu v školskej bytovke
Pán Havran Jaroslav ml. žiadal obecné zastupiteľstvo o pridelenie bytu v školskej
bytovke nakoľko je momentálne prázdny a plánuje si založiť rodinu. Obecné zastupiteľstvo
Jaroslava Havrana ml. oboznámilo so skutočnosťou, že podľa predchádzajúceho uznesenia
OZ je byt vyčlenený pre potreby ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu, ale keďže berie do úvahy jeho
terajšiu rodinnú situácia tak byt sa mu prenajíma, ale s podmienkou, že ak ho škola bude
potrebovať tak ho bude musieť uvoľniť. S touto podmienkou Jaroslav Havran ml. súhlasil.
K bodu 6. Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o.,
Teplý Vrch
Konateľka rekreačného zariadenia Drieňok o :
- o prevezení kníh z OcÚ a zariadení knižnice
- o údržbe a popílení dreva
- začalo sa maľovať pavilón C a odstraňovať drobné závady
- o cenovej ponuke na strechu Wellnes
- obsadenosť za mesiace September a Október
- o prenájme priestorov reštaurácie pri akciách
- pán Tóth informoval obecné zastupiteľstvo o prevádzke Bar, ktorý je momentálne
mimo prevádzky. Informoval OZ o plánovanej úprave a rekonštrukcii domčeku na
pláži, aby v budúcej letnej sezóne odbremenil bar.
K bodu 7. Diskusia / Rôzne
Starostka obce Janka Janšová informovala OZ o cenovej ponuke na mapový portál
obce Teplý Vrch v sume 1260 eur. Informovala OZ o využití prípadne jeho odkúpení
pozemku, ktorý sa nachádza ako susedný pozemok pri p.Martinovičovi. Pozemok patrí SPF a
obec by ho chcela využívať na verejno prospešné účely obce (hlavne ako cvičný priestor pre
výcvik členov DHZ).
Zasadnutia sa zúčastnil aj p. Benedikty, ako konateľ firmy, ktorá sa zaoberá výmenou
kotlov, resp. rekonštrukciou tepelných zariadení. Oboznámil Oz s možnosťou rekonštrukcie

kotla a s predajom jedného kotla pre potreby rekr. zariadenia Drieňok, ponechal na úvahu OZ
ako sa bude ďalej postupovať pri využívaní tohto zariadenia (rekonštrukcia welnesu, kúrenia
.....)
Starostka obce oboznámila OZ s možnosťou zakúpenia aktuálneho mapového portálu
obce Teplý Vrch.
Poslanci OZ v Teplom Vrchu navrhli zmenu Zásad odmeňovania poslancov OZ v
Teplom Vrchu v čl. 3, ods. 1a a to zmenu odmeny poslanca za účasť na zasadnutí OZ, bola
navrhnutá zmena z 10 € na 25 €.
K bodu 9. Schválenie uznesení
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. 9. 2017 schválilo uznesenia (viď
samostatná príloha jednotlivých uznesení, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice zo
zasadnutia OZ dňa 28. 9. 2017)
K bodu 10. Záver .
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.
Zapísala:

..............................................
Ivana Fabová

Overili:

..............................................
Ing. Mária Antalová
...............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká

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

