Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 25.01.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci :

Janka Janšová, starostka obce
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Zdenka Sujová, Ivana Fabová,
Ekonóm obce: Ing. Miroslav Chromek
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič, Peter Babic, Mgr, Dáša Fodorová, Tomáš Toth

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

8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informatívna správa o činnosti ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského v Teplom Vrchu
Voľby prísediacich pre Okresný súd Rimavská Sobota
Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o.Teplý Vrch.
Rôzne - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov na
potraviny pre ŠJ pri ZŠ s MŠ, Príprava maškarného bálu
Diskusia.
Schválenie uznesenia
Záver
K bodu č. 1. Otvorenie
Rokovanie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvorila starostka obce Janka
Janšová privítaním prítomných. Starostka skonštatovala, že sú prítomní všetci poslanci a OZ
je uznášania schopné.
K bodu č. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice:, Ing. Mária Antalová, Ing. Vladimír Šándor
Zapisovateľ: Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Starostka obce predložila program zasadnutia obecného zastupiteľstva s návrhom na jeho
schválenie.
OZ program zasadnutia schválilo.
K bodu č. 3. Kontrola uznesení
Starostka obce Janka Janšová informovala, že uznesenie č. 85/2017 a 86/2017
z predchádzajúceho zasadnutia sú splnené.
OZ informáciu berie na vedomie

K bodu č. 4. Informatívna správa o činnosti ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského v Teplom Vrchu
Mgr. Vladimír Palkovič informoval o činnostiach školy :
- projekt, ktorý bol podaný na osvetlenie a kúrenie telocvične neprešiel
- cez jarné prázdniny sa bude rekonštruovať chodba v ZŠ s MŠ v sume 7900,- Eur
- vyšla výzva na multifunkčné ihrisko v sume 40 000,- Eur s 5% spoluúčasťou obce, ZŠ
s MŠ sa chcú do projektu prihlásiť
- zakúpil sa záhradný traktor
- 18.01.2018 bola rada školy, kde bolo treba zvoliť predsedu. Zvolená bola Jarmila
Karasová v pomere 10:1
- obec Teplý vrch prispeje sumou 100,- Eur žiakom ZŠ s MŠ na venček, ktorý sa bude
konať 17.03.2018
OZ predložené informácie berie na vedomie.
OZ schvaľuje sumu 100,- Eur žiakom ZŠ s MŠ na venček
K bodu č. 5. Voľby prísediacich pre Okresný súd Rimavská Sobota
Okresný súd v Rimavskej sobote navrhuje na roky 2018 - 2022 schváliť prísediacich
a to: Ing. Máriu Antalovú, Ing. Vladimíra Šándora a Mgr. Kvetoslavu Gembiczkú.
OZ schvaľuje prísediacich pre Okresný súd v Rimavskej Sobote
K bodu 6. Informatívna správa o prevádzke rekreač. zariadenia Drieňok s.r.o.Teplý Vrch
Konateľka rekreač. zariadenia Drieňok podala krátku správu o prevádzke zariadenia.
Pokračuje sa v údržbe, opravách sprchových kútov v hotelovej časti, nákup garníž a záclon,
treba zakúpiť nové pračky, staré sú už nefunkčné a nedajú sa opraviť. Z dôvodu, že sa Drieňok,
s.r.o stane platcom DPH bolo nutné upraviť ceny.
p. Tomáš Tóth informoval OZ, že naďalej bude prevádzkovať reštauráciu aj v roku 2018
a v rámci možnosti ju chce prerobiť a zakúpiť potrebné veci.
OZ predložené informácie berie na vedomie.
7.Rôzne, Diskusia - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a zmenu rozpočtu pre ZŠ s MŠ,
Príprava maškarného bálu
Ekonóm obce Ing. Miroslav Chromek predložil rozpočtové opatrenie č. 1/2017. Povolené
prekročenie príjmov a výdajov obce, ktoré je prílohou zápisnice.
Ďalej zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov v sume 45 000,- Eur na potraviny z prenesených
kompetencií pre ŠJ pri ZŠ s MŠ v Teplom Vrchu
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a zmenu rozpočtu pre ŠJ pri ZŠ s MŠ
v Teplom Vrchu tak, ako boli predložené na zasadnutí OZ.
Starostka obce Janka Janšová informovala OZ o príprave maškarného plesu, ktorý
organizuje obecný úrad spoločne s poslancami OZ a uskutoční sa 10.02.2018.
Mgr. Fodorová informovala OZ o problémoch s prívalovou vodou ( keď prší a preteká im
cez dvor), navrhuje úpravu cesty pred rodinnými domami, vybudovanie odvodňovacích rigolov
– na novej ulici a za záhradami smerom na Veľký Blh a úpravu výtlkov na námestí pred
kostolom.
OZ informáciu berie na vedomie stým, že obec bude hľadať finančné prostriedky na
vyriešenie týchto problémov

OZ na svojom zasadnutí dňa 25.01.2018 prijaté uznesenia schválilo (viď samostatná
príloha jednotlivých uznesení, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice zo zasadnutia OZ dňa
25.01.2018)
K bodu 8. Záver .
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapísala:

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

Overili:

.................................................
Ing. Mária Antalová
......................................................
starostka obce - Janka Janšová
...............................................
Ing. Vladimír Šándor

