Záznam
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom,
konaného dňa 16.11.2016 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. Ospravedlnili sa poslanci Mgr. Magdaléna Šeligová,
Miroslav Šupolík a Ing. Anton Zvarík. 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 28.10.2016
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Teplička nad Váhom
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2016 Trhový poriadok obce Teplička nad
Váhom
6. Zriadenie školskej jedálne a jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ
SR
7. Zaradenie elokovaného pracoviska ako súčasť Základnej školy s materskou školou do
siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
8. Návrh na prevod pozemku CKN parc. č. 1231/2 o výmere 6 m2, druh pozemku:
zastavené plochy a nádvoria v k.ú. Teplička nad Váhom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
9. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Teplička nad Váhom č. 6/2013 o podmienkach držania psov
10. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Teplička nad Váhom č. 2/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Teplička nad Váhom
11. Poskytnutie dotácie na rok 2017 z rozpočtu obce právnickým osobám, ktorí v lehote
do 31. októbra 2016 požiadali o poskytnutie dotácie.
12. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v Obci Teplička nad Váhom na roky
2016 – 2021
13. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou,
Školská 490, Teplička nad Váhom

14. Schválenie úveru na financovanie investičných aktivít obce
15. Návrh na zámenu pozemkov CKN parc. č. 904/1 o výmere 1882 m2, zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. 4450/5 o výmere 58 m2 zastavané plochy a nádvoria v k.ú.
Teplička nad Váhom za pozemky CKN 1/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere
1185 m2 a CKN 1/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 743 m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Uznesenie
19. 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 Štefana Smrekovského a Ing. Annu
Hudekovú. Za overovateľov zápisnice navrhol Pavla Holešu a Ľuboša Mrázika. Za
zapisovateľku určil zamestnankyňu obce Radku Mintálovú.
K predloženému návrhu neboli pripomienky. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní
poslanci.
Bod č. 3 – Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička
nad Váhom konaného dňa 28.09.2016
Zástupca starostu obce oboznámil prítomných, že z OZ, konaného dňa 28.09.2016 vyplynuli
nasledujúce úlohy:
Uznesenie č. A.68/2016 – Vyžiadať písomné stanovisko SFZ k možnosti zmeny registrácie
futbalového klubu počas plynutia súťaže. Ľuboš Mrázik informoval o zaslaní mailu
s požiadavkou na SFZ dňa 20.10.2016, aj napriek telefonickej urgencii zo dňa 14.11.2016 sa
do konania OZ nevyjadrili. Úloha zostáva v trvaní.
Uznesenie č. B.68/2016 – Preverenie situácie na ul. Záhradkárska na základe podnetu p.
Miroslava Mintála. Ing. Šefan Moravčík informoval že po obhliadke bolo zistené upadnutie
cesty. P. Mintál si časť zaštrkoval a je potrebné túto časť vyfrézovať a položiť nový asfalt.
Ľuboš Mrázik na žiadosť odpovedal, že sa situácia bude riešiť počas asfaltovania v jarnom
období. Úloha splnená.
Bod č. 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Teplička nad Váhom
Starosta dal slovo prednostke obecného úradu, ktorá predniesla Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Teplička nad Váhom. Obec je povinná vyžiadať si stanovisko Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
(RVaPS). K Návrhu VZN č. 8/2016 vzniesla listom zo dňa 03.11.2016 pripomienky MVDr.
Samcová (RVaPS) a to nasledovne:
- §3 Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste v bode 1)
písm. d) doplniť text: „na základe súhlasného stanoviska príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správa“
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§3 v bode 1) písm. k) l) neuvádzať, resp. vymazať „Regionálnu veterinárnu a
potravinovú správu“
- §3 v bode 1) doplniť písm. m) a text: mäso, mäsové výrobky, mliečne výrobky
- §5 Ambulantný predaj vymazať pôvodný text odstavca: „Podľa §9 ods. 1 zákona č.
178/1998 Z. z. v obci sa ambulantne môžu predávať...“ a nahradiť novým textom:
„V obci sa ambulantne môžu predávať...“
- §6 Zákaz predaja niektorých výrobkov nahradiť text písm. b) a e) nasledovne: b)
výbušniny a výbušné predmety; e) alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj
alkoholických nápojov na príležitostných trhoch.
OZ ukladá prednostke OcÚ zapracovať pripomienky do VZN č. 8/2016 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Teplička nad Váhom
Starosta dal hlasovať za prijatie nariadenia a všetci prítomní poslanci boli za.
-

Bod č. 5 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2016 Trhový poriadok obce
Teplička nad Váhom
Starosta dal slovo prednostke obecného úradu, ktorá predniesla Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. 9/2016 Trhový poriadok obce Teplička nad Váhom. Obec je povinná si
vyžiadať stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy (RVaPS). K VZN vzniesla listom zo dňa 03.11.2016
pripomienky MVDr. Samcová (RVaPS) a to nasledovne:
- § 3 Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovom mieste v bode 1)
písm. d) doplniť text: „na základe súhlasného stanoviska príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správa“
- §2 v bode 1) písm. k) l) neuvádzať, resp. vymazať „Regionálnu veterinárnu a
potravinovú správu“
Počas lehoty na predkladanie pripomienok k Návrhu nariadenia poslanec OZ Štefan
Smrekovský predložil nasledovné pripomienky, ktoré boli prednesené aj na rade OZ dňa
9.11.2016:
- §6 Spôsob určenia nájomného za prenajaté zariadenie alebo prenajatú plochu na
príležitostný trh zmenený text: Výška nájomného za predajné zariadene alebo
prenajatú plochu do 10 m2 je 10,- €/m2/deň. Pri každej ploche navyše je príplatok
3,- €/m2/deň
- § 4 v bode 1) ... Predajný a prevádzkový čas upravený čas predaja od 7.00 hod.
OZ ukladá prednostke obecného úradu zapracovať pripomienky do Návrhu VZN č. 9/2016
Trhový poriadok obce Teplička nad Váhom.
Starosta dal hlasovať za prijatie nariadenia a všetci prítomní poslanci boli za.
Bod č. 6 – Zriadenie školskej jedálne a jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení
MŠVVaŠ SR
Starosta informoval že Školská kuchyňa s jedálňou bude samostatným právnym subjektom
ako rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom bude obec. Aby mohol byť subjekt
schválený MŠVVaŠ SR je potrebné splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je aj
schválenie obecným zastupiteľstvom. V piatok 11.11.2016 prebehla úspešne kolaudácia, s
menšími nedostatkami, tie však nebránia užívaniu. V prípade ak MŠVVaŠ SR schváli
zaradenie školskej jedálne so sídlom Školská 491/18A do siete škôl a školských zariadení, od
01.01.2017 bude ŠJ v plnej prevádzke. Ing. Anna Hudeková sa spýtala kto bude viesť účtovnú
jednotku. Starosta odpovedal že úväzok bude naďalej vykonávať Ing. Poljaková Veronika.
Starosta informoval o prácach, ktoré budú ešte prebiehať, o terénnych úpravách v areáli školy,
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o potrebe realizácie oporného múru s príslušnou spevnenou plochou. Informoval tiež, že je
potrebné premiestniť betónové garáže, miesto ktorých budú vybudované parkovacie plochy.
Celkovo by malo vzniknúť 20 nových parkovacích miest pred školským areálom.
Starosta dal hlasovať za Zriadenie školskej jedálne a jej zaradenie do siete škôl a školských
zariadení MŠVVaŠ SR a všetci prítomní poslanci boli za.
Bod č. 7 - Zaradenie elokovaného pracoviska ako súčasť Základnej školy s materskou
školou do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR
Starosta informoval o potrebe zaradenia elokovaného pracoviska ako súčasť Základnej školy
s materskou školou do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
Starosta dal hlasovať za Zaradenie elokovaného pracoviska ako súčasť Základnej školy
s materskou školou do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR a všetci prítomní
poslanci boli za.
Bod č. 8 - Návrh na prevod pozemku CKN parc. č. 1231/2 o výmere 6 m2, druh pozemku:
zastavené plochy a nádvoria v k.ú. Teplička nad Váhom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta predniesol žiadosť 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 družstva už na minulom OZ. Zámer bol vyvesený na
úradnej tabuli obce. Nakoľko spoločnosť menila názov a konateľa (IČO zostalo nezmenené),
Kúpna zmluva bude uzatvorená so spoločnosťou Ubytovňa Lagúna, s.r.o. Poľnohospodárska
1224, Teplička nad Váhom za kúpnu cenu 75,- EUR/m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa.
Odôvodnenie: dotknutá časť pozemku je pre obec Teplička nad Váhom neupotrebiteľná,
nakoľko ide o časť pozemku pod budovou a so susedným pozemkom tvorí celok.
Starosta dal hlasovať za prevod pozemku a všetci prítomní poslanci boli za.
Bod č. 9 - Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Teplička nad Váhom č. 6/2013 o podmienkach držania psov
Starosta dal slovo prednostke obecného úradu, ktorá predniesla protest prokurátora
č.197/16/5511-5 zo dňa 27.10.2016, ktorý bol doručený na Obecný úrad dňa 28.10.2016 proti
VZN č. 6/2013 o podmienkach držania psov. Protest prokurátora smeruje proti § 4 ods. 2,3,4,
§ 5 ods. 1,3,4 a § 6 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Teplička nad Váhom č.
6/2013 o podmienkach držania psov. V zmysle zákona o prokuratúre navrhuje VZN v značnej
časti zrušiť, lebo ním bolo porušené ust. § 4 ods. 3, písm. g), n), § 6 ods. 1 Zák.č. 369/1990
zb. o obecnom zriadení a ust. § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 7 ods.2, písm.e), , f) Zák. č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Obec prerokovala protest
prokurátora a zistené nedostatky spočívajúce v porušení ustanovenia § 4 ods.5, § 5 ods.1 a §
7 ods. 2, písm. e), f) Zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov, odstráni prijatím všeobecne záväzného nariadenia v zmysle príslušných ustanovení. OZ
ukladá prednostke obecného úradu vypracovať návrh Všeobecne záväzného nariadenia
o podmienkach držania psov.
Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci vzali na vedomie protest prokurátora.
Bod č. 10 - Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Teplička nad Váhom č. 2/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
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a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Teplička nad
Váhom
Starosta dal slovo prednostke obecného úradu, ktorá predniesla Protest prokurátora č.
199/16/5511-4 zo dňa 02.11.2016, ktoré bolo doručené na Obecný úrad dňa 08.11.2016 proti
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Teplička nad Váhom. Protest prokurátora
smeruje proti čl. 2 § 2 bod 2., § 3 bod 1.,2.,3.,4. tohto nariadenia. V zmysle zákona
o prokuratúre navrhuje VZN v označenej časti zrušiť a nahradiť novými ustanoveniami, lebo
ním bol porušený zákon a to v ust. § 6 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a §
36 ods. 7 písm. b), c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach. OZ ukladá prednostke obecného úradu zabezpečiť právne stanovisko
k vyhoveniu, resp. nevyhoveniu protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu
Obce Teplička nad Váhom č. 2/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Teplička nad Váhom.
Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci to vzali na vedomie.
Bod č. 11 - Poskytnutie dotácie na rok 2017 z rozpočtu obce právnickým osobám, ktorí
v lehote do 31. októbra 2016 požiadali o poskytnutie dotácie.
Starosta dal slovo zástupcovi starostu obce, ktorý predniesol návrhy na výšku dotácii na rok
2017 v športovej oblasti.
Člen výboru klubu OFK Teplička nad Váhom Ing. Emil Pečík ozrejmil ekonomickú situáciu
klubu. V prípade že športová činnosť je vykonávaná pod občianskym združením a získava
finančné prostriedky reklamnou činnosťou, čo v tomto prípade je viac ako polovica zdrojov,
je potrebné tieto financie zdaňovať čo by navýšilo finančné náklady klubu o daň z príjmu. V
prípade ak robí športovú činnosť s.r.o. môže k týmto výdavkom - príjmom z reklamy ako
výdavky použiť všetky výdavky súvisiace so športovou činnosťou. Ušetrilo sa približne 20 %,
čo by bolo likvidačné. Náklady mládežníckych mužstiev a „B“ mužstva sú vyššie ako výška
poskytnutej dotácie a preto je potrebné získať dotačné zdroje formou darov, prípadne iných
alternatív. „A“ mužstvo bude financované predovšetkým z reklamnej činnosti. Zástupca
starostu informoval, že financovanie „A“ mužstva z dotácii je možné iba v 1. polroku pri
dotáciách s.r.o., v 2. polroku pri dotáciách pre o.z. to nebude možné, nakoľko Zmluva
o prevode práv a povinností sa týka len mládežníckych družstiev a „B“ mužstva, podľa ktorej
budú v súťažnom ročníku 2017/2018 patriť pod o. z., mužstvo „A“ naďalej bude patriť s. r. o..
Starosta informoval že p. Jozef Maťko nesúhlasil s prechodom „A“ mužstva do o. z., no
v budúcnosti to nevylúčil. Poslanci apelovali na nutnosť spravovania všetkých klubov pod o.
z. tak ako bolo dohodnuté v obecnom zastupiteľstve zo dňa 28.09.2016.
Starosta informoval o stiahnutí žiadosti o dotáciu Hrajnôžky o. z. nakoľko vznikol problém
s vedením. Taktiež informoval o basketbalovom klube, ktorý si o dotáciu nepožiadal aj
napriek výzve zo strany obce. Vo všeobecnosti je problém s priestorovými kapacitami pre
podporu športu.
Pavol Holeša ako predseda O.Z. Rovnosť informoval o Detskom speváckom zbore Teplické
sláviky, organizovaní potravinovej zbierky, zbierky šatstva, obuvi... Poďakoval za spoluprácu
pri zbere šatstva a hračiek – vyzbieralo sa 3,5 tony. Zároveň vyslovil požiadavku na možné
priestory, nakoľko občania stále nosia šatstvo, obuv a podobne.
Ing. Štefan Moravčík sa dopytoval na novovzniknutý Gymnastický klub. Pavol Verčík
odpovedal , že vznikol pod vedením profesionálnej trénerky gymnastiky, našej obyvateľky p.
Ingrid Frnčovej. Klub navštevujú najmä deti v predškolskom veku a 1. stupňa ZŠ, cvičia
s nimi aj rodičia.
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OZ navrhuje poskytnutie dotácie na rok 2017 z rozpočtu obce v časti bežné výdavky – šport a
kultúra týmto právnickým osobám:
Názov právnickej osoby

Požadovaná výška
dotácie v EUR

OFK Teplička nad Váhom
OFK Teplička nad Váhom s.r.o.
TJ Straník
T.N.V. Racing Team
ROVNOSŤ Teplička o.z.
Turistický štvorček o.z.
Gymnastický klub
1 500,-

19 000,19 000,4 000,3 500,3 200,1 480,3 000,-

Poskytnutá výška
dotácie v EUR
19 000,19 000,3 300,2 750,3 200,1 480,-

Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci boli za.
Bod č. 12 - Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v Obci Teplička nad Váhom na
roky 2016 – 2021
Ing. Zvarík Anton – príchod 17:20
Starosta dal slovo prednostke obecného úradu Ing. Beáte Kasajovej, ktorá predniesla Návrh
Komunitného plánu sociálnych služieb v Obci Teplička nad Váhom na roky 2016 – 2021.
Oboznámila s obsahom dokumentu, dôvodmi jeho vypracovania a schvaľovania, spôsobom,
metódy spracovania analytickej a strategickej časti komunitného plánu sociálnych služieb
(KPSS). Na úvodnom stretnutí sa vytvorili tri pracovné skupiny, ktoré sa podieľali na
získavaní potrebných údajov pre spracovanie analytickej časti. Rodina, deti a mládež, Seniori
a Občania so zdravotným postihnutím. Ing. Beáta Kasajová predložila prítomným časový
harmonogram implementácie KPSS, s konkrétnymi cieľmi a opatreniami. Dokument je
potrebné vnímať ako meniaci sa proces realizácie nových aktivít, úloh a ktorý je možné
kedykoľvek pripomienkovať. Spolu bolo navrhnutých 32 opatrení, z toho 23 prijatých. Pavol
Holeša vyzdvihol prácu prednostky a vyhodnotil dôležité body. Ing. Štefan Moravčík vyjadril
súhlas s predstavením komunitného plánu, je potreba zapojiť všetkých občanov – celoobecná
aktivita. Ing. Beáta Kasajová ocenila prácu zainteresovaných osôb na tvorbe KPSS,
zdôraznila veľmi náročnú motiváciu zúčastnených osôb. Poukázala na potrebu rozšírenia
kapacít Domova pokoja Žofie Bosniakovej, ktorá požiadavka je predmetom KPSS. Ing. Annu
Hudekovú zaujal problém v analytickej časti: „chýbajúce finančné príspevky na stravovanie
seniorov“. Myslí si, že nie je im poskytnutá podpora ako v iných mestách. Vyjadrila nesúhlas
s výstupom v SWOT analýze ohľadom financovania spolkov a organizácií. Je potrebné
zhodnotiť, či málo žiadajú organizácie alebo úrad prispieva nedostatočne.
Starosta dal hlasovať za KPSS a všetci prítomní poslanci boli za.
Bod č. 13- Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri Základnej škole s materskou
školou, Školská 490, Teplička nad Váhom
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Starosta obce informoval o delegovaných zástupcoch zriaďovateľa do Rady školy pri
Základnej škole s materskou školou, Školská 490, Teplička nad Váhom:
1. Ing. Mário Brath
2. Ing. Roman Kompiš
3. Ing. Anna Hudeková
4. Ing. Jozef Tkáčik
Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci to vzali na vedomie.
Bod č. 14 - Schválenie úveru na financovanie investičných aktivít obce
Starosta obce predstavil problematiku a účel využitia úveru na aktivity obce:
 úver vo výške 1.000.000 EUR poskytnutý Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou na
obdobie 1 roka, na financovanie investičných aktivít obce:
 refundácia investícií na Školskú kuchyňu s jedálňou vo výške 328 354,10 EUR
 dostavba Školskej kuchyne s jedálňou vo výške 521 795,90 EUR
 výstavba miestnych komunikácií a nákup investícií vo výške 149 850,00 EUR
Splatnosť úveru je do 15 rokov, čerpanie úveru do 1 roka, nemusí sa vyčerpať celý úver, úrok
vo výške 0,6 % / ročne EURIBOR, ručenie formou vlastnej zmenky. Obec oslovila viaceré
banky a vybrala najvhodnejšiu ponuku. Hlavná kontrolórka obce Ing. Eva Milová odporúča
schváliť úver v uvedenej výške a schváliť ručenie vlastnou zmenkou. Starosta obec zároveň
informoval o možnosti refundácie existujúcich faktúr v rámci výstavby Školskej kuchyne
s jedálňou. Ing. Anna Hudeková vyzdvihla veľmi dobré podmienky úveru a navrhla znížiť
EURIBOR ročný a skúsiť vyrokovať mesačný alebo štvrťročný z hľadiska výhodnosti.
Starosta na základe toho kontaktoval v priebehu OZ SZaRB a potvrdili mu možnosť zmeny
na štvrťročný EURIBOR.
Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci boli za.
Bod č. 15 - Návrh na zámenu pozemkov CKN parc. č. 904/1 o výmere 1882 m2, zastavané
plochy a nádvoria a parc. č. 4450/5 o výmere 58 m2 zastavané plochy a nádvoria v k.ú.
Teplička nad Váhom za pozemky CKN 1/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1185 m2
a CKN 1/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 743 m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Starosta informoval o pripravenosti všetkých potrebných dokladov k zámene pozemkov. OZ
odporúča starostovi obce rokovať o zámene pozemkov s Biskupským úradom Žilina.
Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci to vzali na vedomie.
Bod č. 16 – Rôzne
Starosta informoval o ďalších rokovaniach s firmou VÁHOSTAV-SK, a.s. ohľadom
pozemkov v lokalite Bieliská. Obec žiadala do Kúpnej zmluvy doplniť aj zvyšné pozemky –
2968/1, 2968/2 a 3190 C KN k.ú. Teplička nad Váhom. Parcelné č. 2968/1 a 2968/2 sú
založené ČSOB, nakoľko spoločnosť týmito pozemkami ručí. Starosta navrhol uzavrieť
Zmluvu o budúcej zmluve. Ing. Anna Hudeková sa spýtala či doložili požadovanú
dokumentáciu, starosta odpovedal že áno. Zároveň mala dopyt na zelený pás, navrhla zriadiť
parkovisko na skvalitnenie bývania obyvateľov danej lokality. OZ odporúča starostovi
rokovať o Zmluve o prevode pozemkov s VÁHOSTAV-SK, a.s
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Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci to vzali na vedomie.
Starosta obce predniesol žiadosť Mgr. Martina Kukana o prenájom pozemkov za účelom
chovu oviec alebo dobytka. Žiadateľ bol upozornený, že obec neručí za dĺžku doby prenájmu
nakoľko uvedené pozemky sú prioritne určené pre výstavbu cyklotrasy. Mgr. Martin Kukan
navrhol cenu 17,00 - 18 ,00 €/ha/rok, OZ po prerokovaní schválilo prenájom pozemku za
symbolické 1,- €. OZ zároveň uložilo prednostke obecného úradu Ing. Beáte Kasajovej
pripraviť Návrh zmluvy o prenájme pozemkov.
Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci boli za.
Starosta obce informoval o ďalších procesoch spracovania územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán obce Teplička nad Váhom. Návrh je zverejnený na úradnej tabuli obce a taktiež
aj na internetovej stránke a prebieha lehota na pripomienkovanie.
Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci to vzali na vedomie.
Starosta obce poďakoval prednostke obecného úradu za prípravu a priebeh Svätomartinského
jarmoku.
Starosta obce predniesol návrh odmien poslancom za II. polrok 2016 vo výške 200,- €
a mimoriadnu odmenu hlavnej kontrolórke obce Ing. Milovej vo výške 396,- €. Prednostka
obecného úradu zároveň požiadala komisie pri OcÚ o predloženie zápisníc a prezenčných
lsitín zo zasadnutí komisií..
Starosta dal hlasovať a všetci prítomní poslanci boli za.
Bod č. 17 – Diskusia
Pavol Holeša – opätovne pripomenul potrebu výmeny stoličiek v Dome smútku.
Ing. Anna Hudeková – pripomenula úpravu schodov chodníka pri kríži na cintoríne.
Informovala, že na Rade školy zaznela otázka, či si bude môcť verejnosť pozrieť novú
jedáleň. P. starosta odpovedal, že sa uvažuje pripraviť pre verejnosť deň otvorených dverí.
Ing. Štefan Moravčík - poďakoval za úpravu pozemku na ul. Poľnohospodárska
Ing. Anton Zvarík - poďakoval za ukončenie a kolaudáciu Školskej jedálne s kuchyňou,
vyzdvihol, že stavba bola ukončená s trojmesačným predstihom. Navrhol spojiť Deň
otvorených dverí Školskej jedálne s otvorením triedy materskej školy na pošte, ktorá je t.č. v
realizácii. Ocenil tiež zametanie lístia v obci. Dopytoval sa na riešenie žiadosti p.
Dubovického ohľadom stavebných prác vykonávaných Ing. Milanom Korenčiakom. Zástupca
starostu obce informoval, že bola uskutočnená obhliadka spolu so zamestnankyňou
stavebného úradu Ing. Libušou Harnocovou, ktorá vyzvala osobu vykonávajúcu stavebné
práce na ich zastavenie.
Štefan Smrekovský – požiadal o dopravné značenie na križovatke ulíc Sklárska a Na Rybník.
Požiadavka bude predmetom zmeny projektu dopravného značenia. Ocenil organizáciu
Svätomartinského jarmoku a zároveň odporučil regulovať účastníkov jarmoku na
základe zamerania predaja sortimentu.
Ing. Eva Milová – odchod 19:30
p. Mgr. Jarmila Bohačiaková – ku KPSS odporúča spoluprácu s UPSVR v oblasti sociálnej
kurately, požiadala o rekonštrukciu chodníka popri Fatranskej ulici
p. Oľga Šeligová – návrh na zavedenie káblovej televízie v obci pre sociálne slabších
obyvateľov.
p. Marián Šeliga – návrh na jednosmernú ulicu ul. Ž. Bosniakovej pri škole a vybudovať
chodník pre peších od námestia až k školám.
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Ing. Emil Pečík – vysvetlil riešenie medzi OFK Teplička nad Váhom o.z. a OFK Teplička nad
Váhom s.r.o.
Mgr. Martin Kukan – poďakoval za vyhovenie žiadosti o prenájom pozemku
Bod č. 9 – Uznesenie
Bod č. 10 – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť. Rokovanie sa ukončilo
o 20:00 hod.
V Tepličke nad Váhom, dňa 16.11.2016
Zapísala:

Radka Mintálová

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

Záznam overili: Pavol Holeša

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

Ľuboš Mrázik

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

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

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