Záznam
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom,
konaného dňa 28.09.2016 na obecnom úrade v Tepličke nad Váhom
Prítomní: starosta obce, prednostka obecného úradu, hlavná kontrolórka obce, poslanci
obecného zastupiteľstva, zapisovateľka a hostia (pozri prezenčná listina).
Zasadnutie sa začalo o 15:05 hod. Prítomní boli všetci poslanci, OZ bolo uznášaniaschopné.
Bod č. 1 – Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril a rokovanie viedol starosta obce
Ing. Viliam Mrázik. Privítal prítomných poslancov a hostí.
Na otvorení zasadnutia boli prítomní všetci poslanci.
Starosta obce predniesol návrh programu OZ:
1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom
konaného dňa 25.08.2016
4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom na území obce Teplička nad Váhom
6. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Teplička nad Váhom
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
Po prednesení návrhu prebehlo hlasovanie. Všetci poslanci hlasovali za.
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Magdalénu Šeligovú a Ing. Annu
Hudekovú. Za overovateľov zápisnice navrhol Pavla Verčíka a Ing. Antona Zvaríka. Za
zapisovateľku určil zamestnankyňu obce Radku Mintálovú.
K predloţenému návrhu neboli pripomienky. Za predloţený návrh hlasovali všetci prítomní
poslanci.
Bod č. 3 – Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička
nad Váhom konaného dňa 25.08.2016

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných, ţe z OZ, konaného 25.08.2016 vyplynuli
nasledujúce úlohy:
Uznesenie č. B.56/2016 – Poverenie prednostky obecného úradu vypracovaním Všeobecne
záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teplička nad Váhom. Úloha splnená.
Uznesenie č. B.57/2016 – Odporučenie starostovi obce vedením ďalších rokovaní k prevodu
majetku v lokalite Bieliská. Spoločnosť Váhostav s.r.o. čiastočne predloţila dokumentáciu,
ktorú ešte doplnia. Dňa 28.09.2016 sa malo konať stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti,
ktoré bolo z ich strany preloţené na 05.10.2016. Obec Teplička nad Váhom písomne vyzve
spoločnosť Váhostav s.r.o., aby predĺţili termín verejného osvetlenia v danej lokalite. Úloha
je v riešení.
Uznesenie 2.60/2016 – Poverenie hlavnej kontrolórky obce preveriť podnet
netransparentného nakladania s prostriedkami obce v zmysle podanej petície Viliamom
Bolom a Emilom Mintálom. Ing. Eva Milová predniesla znenie svojho stanoviska –
vyjadrenie k predloţenej Petícii. Štefan Smrekovský upozornil, ţe predloţená Petícia nespĺňa
náleţitosti petície. Odpoveď bude zaslaná predkladateľom petície. Úloha splnená
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci to vzali na vedomie.
Bod č. 4 – Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016
Starosta dal slovo zamestnankyni OcÚ p. Anne Mravcovej, ktorá predniesla zmenu
schváleného rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.
11/2016 zo dňa 28.092016, t.j. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu – zámena vo výdavkových poloţkách, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
Starosta dal hlasovať a poslanci to vzali na vedomie.
Informovala aj o zmene v čerpaní rezervného fondu – presun medzi poloţkami podľa rozpisu
kapitálových výdavkov:

Školská kuchyňa s jedálňou
27 855,57 EUR
Severná tribúna II. etapa
17 389,75 EUR
Chladiace zariadenie pre Dom smútku
4 000,00 EUR
Brána pri DPŢB
4 778,00 EUR
Pozemky KZ 98/20015
1 687,82 EUR
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za schválenie.
Pavol Holeša sa spýtala na poloţku brána DPŢB. Starosta mu odpovedal, ţe ide o potrebu
kompletnej výmeny elektrickej brány v DPŢB kvôli zvýšeniu bezpečnosti klientov.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci to vzali na vedomie.
Bod č. 5 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malým zdrojom na území obce Teplička nad Váhom
Starosta dal slovo prednostke obecného úradu. Tá predniesla Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 6/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce
Teplička nad Váhom.
Ing. Anton Zvarík navrhol aby prílohou bol aj formulár (oznámenie o malom zdroji
znečistenia). Prednostka odpovedala ţe toto bude prílohou výzvy na podanie oznámenia
o malom zdroji znečistenia a bude uverejnený na internetovej stránke obce.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za.
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Bod č. 6 – Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Teplička nad Váhom
Starosta dal slovo Mgr. Magdaléne Šeligovej. Tá predniesla Návrh novely Všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teplička nad Váhom kde
poplatok bude stanovený na 16,- €/ ţiak.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za.
Bod č. 7 - Rôzne
Starosta dal slovo p. zástupcovi Ľubošovi Mrázikovi a ten informoval, ţe všetky práva
a povinnosti súťaţí a registrácie boli od súťaţného ročníka 2016/2017 prepísané na matrike
SFZ na OFK Teplička nad Váhom s.r.o.. Na základe tejto skutočnosti poţiadal o presun
zostatku finančných prostriedkov z dotácie obce na OFK Teplička nad Váhom s.r.o.. Finančné
prostriedky budú prevedené aţ po uzavretí Zmluvy o postúpení práv zo športovej činnosti
medzi OFK Teplička nad Váhom s.r.o. a OFK Teplička nad Váhom o.z.. Povinnosťou OFK
Teplička nad Váhom s.r.o. bude pravidelné mesačné preukazovanie plnenia financovania
príslušných mesačných nákladov jednotlivých muţstiev OFK Teplička nad Váhom s.r.o.,
kontrolu ktorých bude vykonávať OFK Teplička nad Váhom o.z., ktoré následne predloţí
správu o výsledku obci. Práva a povinnosti súťaţí a registrácie budú prevedené na OFK
Teplička nad Váhom o. z. v súťaţnom ročníku 2017/2018.
Starosta dal hlasovať a poslanci to vzali na vedomie.
Starosta dal slovo Ing. Štefanovi Moravčíkovi, ktorý predniesol ţiadosť SAD s.r.o. vo veci
pripomienok a návrhov k tvorbe cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej
dopravy na obdobie 2016/2017. Poslanci sa zhodli ţe v pripomienkach bude uvedené, aby
autobusové spojenia v smere do Terchovej a späť mali najmä v čase rannej a poobedňajšej
špičky okrem zastávky Teplička nad Váhom, obecný úrad viac zastavení aj na zastávkach
Mrázik, Rázcestie Straník a Záhradníctvo.
Starosta dal hlasovať a poslanci to vzali na vedomie.
Zástupca starostu obce predniesol podnet p. Mintála ohľadom nerovnosti vozovky na ul.
Záhradkárska. Starosta dal za úlohu dopravnej komisii prešetriť podnet a do budúceho
zastupiteľstva predloţiť stanovisko k podnetu.
Starosta dal hlasovať a poslanci to vzali na vedomie.
Starosta predniesol ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 1231/2 o výmere
6 m2 spoločnosti Spracovanie analyz s.r.o., ktorá sa stala vlastníkom ubytovne na ul.
Poľnohospodárska v areáli bývalého druţstva. Navrhovaná cena predstavuje 75,- €/m2.
Starosta dal hlasovať a poslanci to vzali na vedomie.
Starosta predniesol návrh zámennej zmluvy od Biskupského úradu Ţilina – zámena pozemku
pod kostolom sv. Martina za pozemky pod komunikáciou ul. Ţofie Bosniakovej.
Starosta dal hlasovať a poslanci to vzali na vedomie.
Prednostka obecného úradu predniesla návrh na vyradenie nezvestných, opotrebovaných 16
kniţničných dokumentov z dôvodu multiciplity, zastarania, poškodenia a straty, ktoré tvoria
prílohu č. 2 Zápisnice z revízie kniţničného fondu.
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Starosta dal hlasovať a všetci boli za.
Starosta informoval o financovaní výdavkov na školskú jedáleň s kuchyňou formou úveru.
Starosta dal hlasovať a poslanci to vzali na vedomie.
Prednostka obecného úradu predniesla Návrh kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti, ktorej
vlastníkom je COOP Jednota Ţilina, spotrebné druţstvo, článok VI. bod 4:
„V prípade porušenia záväzku kupujúceho podľa bodu 3) tohto článku zmluvy predávajúci
zašle kupujúcemu výzvu k bezodkladnému upusteniu od protiprávneho konania. V prípade, ak
na strane kupujúceho nedôjde k upusteniu od protiprávneho konania, a to najneskôr do
uplynutia 14 dňovej lehoty odo dňa doručenia výzvy, vzniká predávajúcemu nárok na
zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 30 000,- € (slovom: tridsaťtisíc EUR).
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu v celosti, v lehote (nie však
kratšej ako 30 dní) a spôsobom, aký preukázateľné určí predávajúci kupujúcemu.“
Starosta dal hlasovať a poslanci to vzali na vedomie
Bod č. 8 – Diskusia
Mgr. Magdaléna Šeligová upozornila na bezpečnosť pri školách, nakoľko je tam zvýšený
pohyb motorových vozidiel. Taktieţ spomenula odvodnenie pred farským úradom.
Mgr. Magdaléna Šeligová odišla o 18:05 hod.
Pavol Holeša – pripomenul stoličky na cintoríne.
Pavol Verčík – opätovne ţiada o domovú schôdzu pre bytovky. Majitelia rodinných domov na
ul. Na Španicu ţiadajú o zokruhovanie, kvôli zvýšenému pohybu stavebných mechanizmov
z dôvodu výstavby rodinných domov spoločnosťou Hastra s.r.o., Starosta povedal ţe výstavba
cesty by aj tak trvala viac ako 2 roky.
Pavol Verčík odišiel o 18:16 hod.
Ing. Anton Zvarík – upozornil na zlé osvetlenie telocvične. Starosta odpovedal, ţe obec má
moţnosť skúšobne pouţiť LED svetlo, v prípade ak sa osvedčí, všetky svietidlá budú
vymenené za LED svietidlá. Zníţia sa tým aj energetické náklady.
Tieţ upozornil na nákladnú dopravu cez straníkovu cestu (poľské kamióny). Starosta
odpovedal, ţe obec dala ţiadosť na ŢSK na zníţenie rýchlosti a zákaz vjazdu nákladných
vozidiel. Na toto je však potrebný dopravný projekt, ktorý ale ŢSK nemá v pláne dať
vypracovať nakoľko cestu by mali v najbliţšom čase odovzdať obci Teplička nad Váhom.
Ing. Štefan Moravčík – poţiadal o zasypanie jamy na ul. Na Jamu.
Smrekovský Štefan - spomenul, ţe lesy v našom katastri napadli škodcovia a podľa neho by
mali urbarníci konať skôr, a predísť tak rozsiahlej škode.
Ľuboš Mrázik - mal pripomienku k ohňostrojom , ktorých je v poslednej dobe viac ako
inokedy. Navrhol riešiť to VZN, prípadne povolením od obce.
Ing. Eva Milová – upozornila na nefungujúci rozhlas na celej Fatranskej ulici. Zástupca
odpovedal, ţe obec má zakúpený systém VM Florian prostredníctvom ktorého sa hlásenie
vopred nahrá. Keď sa ale hlási v starom systéme, to je priamo, nefungujú všetky rozhlasy.
Starosta povedal, ţe upozorní kompetentných zamestnancov obce aby sa hlásilo len
prostredníctvom systému VM Florian.
Bod č. 9 – Uznesenie
Bod č. 10 – Záver
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Starosta poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť. Rokovanie sa ukončilo
o 18:35 hod.
V Tepličke nad Váhom, dňa 28.09.2016
Zapísala:

Radka Mintálová

....................................................

Záznam overili: Pavol Verčík

.....................................................

Ing. Anton Zvarík

.....................................................

Ing. Beáta Kasajová, prednostka obecného úradu ..........................................

....................................................
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce

-5-

