Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Teplý Vrch,
konaného dňa 22.03.2018
___________________________________________________________________________
Prítomní:
Poslanci:

Janka Janšová, starostka obce
Ing. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká, Ing. Mária Antalová
Ivana Fabová, Zdenka Sujová ospravedlnená - neprítomná
Ekonóm obce: Ing. Miroslav Chromek
Verejnosť:
Mgr. Vladimír Palkovič

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
Informatívna správa o projektových zámeroch
Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o.Teplý Vrch.
Rôzne - Žiadosť o finančný príspevok na poskytnutie sociálnej služby
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
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. Vladimír Šándor, Mgr. Kvetoslava Gembiczká
Zapisovateľ: Ivana Fabová
Starostka obce predložila program zasadnutia obecného zastupiteľstva s návrhom na
jeho schválenie.
OZ program zasadnutiaschválilo.
K bodu č. 3. Kontrola uznesení
Starostka obce Janka Janšová informovala, že neboli uložené žiadne uznesenia.
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 :
- vyšla výzva na multifunkčné ihrisko v sume 41 900,- Eur s 5% spoluúčasťou obce, ZŠ
s MŠ sa do projektu prihlásili
- chceli by organizovať letný stanový tábor v prvých týždňoch mesiaca júl
- na škole organizovali noc P. E. Dobšinského
- informoval o organizovaní dňa učiteľov, ktorý sa bude konať 28.03.2018
- riaditeľ školy Mgr. Vladimír Palkovič predložil žiadosť o úpravu rozpočtu navýšenie
rozpočtu o finančnú čiastku 705,- € pri príležitosti dožitia životného jubilea.
OZ predložené informácie berie na vedomie.
OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu o sumu 705,- Eur pri dožití životného jubilea
K bodu č. 5. Informatívna správa o projektových zámeroch
Starostka obce Janka Janšová informovala o dvoch projektových zámeroch na
požiarnu zbrojnicu. Jeden projekt je schválený a ďalší sa podal.
Tiež sa podal projekt na obec na zníženie energetickej náročnosti budov na: - zateplenie
obvodových stien, výmena kotla - kúrenie.
Starostka obce predložila návrh na financovanie projektovej dokumentácie - zníženie
energetickej náročnosti budov.
Navrhovaná suma na vypracovanie projektovej dokumentácie je 3500,- Eur.
OZ berie na vedomie informácie o projektových zámeroch
OZ schvaľuje navrhovanú sumu 3500,- Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie
K bodu 6. Informatívna správa o prevádzke rekreač. zariadenia Drieňok s.r.o.Teplý
Vrch
Konateľka rekreačného zariadenia Drieňok podala krátku správu o prevádzke
zariadenia.
Pokračuje sa v údržbe, opravách nakúpili sa garníže a záclony do celej hotelovej časti
pavilónu C. Informovala o realizácii opravy strechy budovy Welnesu. Strecha je urobená
bude treba urobiť menšie úpravy v miestnosti fitnesu a v letnej sezóne by sa mohlo fitnes a
sauna spustiť do prevádzky.
OZ predložené informácie berie na vedomie.
7.Rôzne, Diskusia - Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby,
správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2017
Ekonóm obce Ing. Miroslav Chromek predložil správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce za rok 2017, ktorá je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť od p. Petra Martinoviča o finančný príspevok na
poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári. OZ sa rozhodlo a ukladá OÚ odpovedať
na žiadosť pána Petra Martinoviča, ktorý žiada o príspevok do denného stacionára v
Rimavskej Sobote s vyjadrením že žiadosť bude prehodnotená po vypracovaní komunitného
plánu.
OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
OZ ukladá OÚ odpovedať na žiadosť o príspevok na poskytovanie sociálnej služby do
denného stacionára

K bodu 8. Záver .
Starostka obce Janka Janšová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie.

Zapísala:

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

Overili:

.................................................
Ing. Vladimír Šándor
......................................................
starostka obce - Janka Janšová
...............................................
Mgr. Kvetoslava Gembiczká

