Záznam
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom,
konaného dňa 30.10. 2019 (streda) na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom
Prítomní: starosta obce, zástupkyňa starostu, hlavná kontrolórka obce, poslanci obecného
zastupiteľstva, hostia, zapisovateľka.
Zasadnutie sa začalo o 15:00 hod. Na začiatku boli prítomní 6 poslanci z celkového počtu 9
poslancov. Mgr. Martin Kukan a Ing. Štefan Moravčík sa ospravedlnili. Matej Zajac prišiel
o 16:59 hod. 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.
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 18.09.2019
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom
5. Schválenie prekrytia ľadovej plochy do dvoch rokov od jej inštalácie SZĽH
6. Návrh na odpis pohľadávok obce Teplička nad Váhom
7. Ponuka na predaj pozemku v spoluvlastníckom podiele na CKN parc. č.2385/1, EKN
parc.č. 2385 a EKN parc. č. 2386 v lokalite Rybník
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
Po prednesení požiadal starosta o zmenu programu a to presunutie bodu č. 5 za bod č. 3.
Návrh nového programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
Schválenie prekrytia ľadovej plochy do dvoch rokov od jej inštalácie SZĽH
Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom
konaného dňa 18.09.2019
Voľba hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom
Návrh na odpis pohľadávok obce Teplička nad Váhom
Ponuka na predaj pozemku v spoluvlastníckom podiele na CKN parc. č.2385/1, EKN
parc.č. 2385 a EKN parc. č. 2386 v lokalite Rybník
Rôzne

9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
Po prednesení návrhu prebehlo hlasovanie. Všetci poslanci hlasovali za zmenený návrh programu.

Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
zápisnice
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie Mgr. Magdalénu Šeligovú a Ing. Annu
Hudekovú. Za overovateľov zápisnice navrhol Štefana Smrekovského a Ing. Antona
Zvaríka. Za zapisovateľku určil zamestnankyňu obecného úradu Janu Lazarovú.
K predloženému návrhu neboli pripomienky. Za predložený návrh hlasovali všetci poslanci.
Bod č. 3– Schválenie prekrytia ľadovej plochy do dvoch rokov od jej inštalácie SZĽH
Starosta privítal na zasadnutí OZ pána Ladivera, zástupcu SZĽH a informoval o schválení
projektu. Konštatoval, že žiadosť o ľadovú plochu bola úspešná v rámci žilinského kraja.
Následne dostal slovo pán Ladiver, ktorý informoval, že výzva bola schválená a financie sú
už na účte SZĽH. Keď prejdú všetky schvaľovacie procesy a dovolí počasie, realizácia môže
byť do konca kalendárneho roka. Dodávateľ by mal zabezpečiť všetky materiály a služby do
35 dní od podpisu zmluvy. Plocha sa bude dať využiť počas celého roka, cez leto na hokejbal,
florbal a tenis. V rámci výzvy budú prebiehať školské korčuliarske programy a následne
programy v spolupráci s obcou.
Prestrešenie plochy dáva jej maximálne využitie či už v zimných, ale i v letných mesiacoch.
Prestrešenie nie je definované a bude na obci ako plochu prekryje. Je možných 6 až 7 variant
prekrytia.
Starosta ešte doplnil, že ľadová plocha by bola umiestnená v lokalite Rybník, keďže
pri školách by to bolo veľmi natlačené.
Po prednesení dal starosta hlasovať za zámer prekryť ľadovú plochu v období do dvoch rokov
od jej inštalácie v zmysle doplnených podmienok SZĽH a všetci poslanci boli za.
Bod č. 4 – Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad
Váhom konaného dňa 18.09.2019
Starosta dal slovo zástupkyni, ktorá predniesla úlohy z minulého OZ:
- zabezpečiť vypracovanie projektu rekonštrukcie Poľnohospodárskej ulice s dôrazom
na odvodnenie. Starosta informoval, že na ulici sa bude musieť urobiť vsakovacia jama. Inak
to nie je možné vyriešiť. Zároveň OZ ukladá stavebnému úradu osloviť dotknutých vlastníkov
pozemkov a vyžiadať súhlasné stanovisko.
- informovala o nepovolených stavbách v lokalite Na Jame, Na Španici, Na Sihoti, Donátovej
ulici, ulici Do Ulice a o krokoch stavebného úradu v súvislosti s nepovolenými stavbami.
Úloha zostáva v trvaní.
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- riešiť naklonené elektrické stĺpy v našej obci. Našu požiadavku Stredoslovenská distribučná,
a.s. vyhodnotila ako opodstatnenú, v správe nás tiež informovali, že termín opravy presúvajú
na jar budúceho roku. Dňa 26.09. 2019 prišiel mail, v ktorom určili termín opravy do konca
mesiaca 11/2019. Takže tento termín budeme sledovať.
Úloha zostáva v trvaní.
Poslanci zobrali informácie o plnení úloh z uznesení OZ na vedomie.
Bod č. 5 – Voľba hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom
Starosta informoval poslancov, že volebné obdobie hlavnej kontrolórky, Ing. Evy Milovej
končí dňa 31.10. 2019. Potom dal slovo zástupkyni, ktorá ďalej viedla voľbu hlavného
kontrolóra obce. Konštatovala, že komisia na posúdenie náležitostí a súčastí prihlášok
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom prijala jednu prihlášku,
ktorá spĺňala požadované podmienky. Túto prihlášku zaslala Ing. Silvia Ďungelová.
Zástupkyňa potom prečítala dôvodovú správu a volebný poriadok a následne dal starosta
za schválenie volebného poriadku hlasovať a všetci poslanci boli za.
Potom dal starosta hlasovať za členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce
v zložení: Ing. Anna Hudeková, Mgr. Magdaléna Šeligová a Ing. Anton Zvarík. Všetci
poslanci boli za komisiu v tomto zložení.
Ďalej zástupkyňa vyzvala kandidátku na hlavného kontrolóra obce, aby sa v trvaní 5-10 min.
predstavila poslancom OZ.
Po predstavení volebná komisia rozdala poslancom obecného zastupiteľstva hlasovacie lístky
na voľbu hlavného kontrolóra obce. Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním. Potom volebná
komisia spočítala hlasovacie lístky, vyhotovila zápisnicu z voľby hlavného kontrolóra obce
Teplička nad Váhom a odovzdala ju starostovi obce, ktorý prítomných informoval o priebehu
a výsledku voľby:
Počet prítomných poslancov: 6 (z celkového počtu 9 poslancov)
Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky: 6
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 6
Počet platných hlasovacích lístkov: 6
Počet hlasov odovzdaných kandidátke – Ing. Silvia Ďungelová 6 hlasov
Výsledok voľby: hlavný kontrolór obce Teplička nad Váhom bol zvolený v prvom kole.
Meno zvoleného kandidáta: Ing. Silvia Ďungelová.
Na záver starosta poďakoval za prácu volebnej komisii a pogratuloval úspešnej kandidátke.
Starosta dal hlasovať za určenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra v rozsahu 10 hodín
týždenne od 01.11. 2019.
Všetci poslanci boli za.
Ďalej dal starosta hlasovať za plat hlavného kontrolóra, ktorý je v súlade s §11 ods. 4 písm. j)
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §18c
ods.1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31.12.
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Plat hlavného kontrolóra upraví zamestnávateľ každý nasledujúci rok podľa aktuálnej
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.
Všetci poslanci boli za.
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Potom dal starosta hlasovať za to, že hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť.
Všetci poslanci boli za.
Bod č. 6 – Návrh na odpis pohľadávok obce Teplička nad Váhom
Starosta dal opäť slovo zástupkyni, ktorá predniesla návrh na odpísanie a odpustenie
pohľadávok podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, článok 9 Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami obce.
Ide sa o pohľadávky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 323,90 EUR a
pohľadávky za dane z nehnuteľností v celkovej sume 442,72 EUR.
Pohľadávky sú nevymožiteľné a ich vymáhanie by bolo spojené s ťažkosťami, náklady
na vymáhanie by presiahli výšku pohľadávky a majetkové pomery daňového dlžníka by
neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku.
Starosta dal hlasovať za návrh na odpis pohľadávok v celkovej výške 766,62 EUR a všetci
poslanci boli za.
Bod č. 7 – Ponuka na predaj pozemku v spoluvlastníckom podiele na CKN parc. č.2385/1,
EKN parc. č. 2385 a EKN parc. č. 2386 v lokalite Rybník
Starosta informoval poslancov o ponuke od Martina Mintála na kúpu spoluvlastníckeho
podielu vo veľkosti 1/6 na pozemku registra „C”p.č. 2385/1 o výmere 1038 m², orná pôda
vedenom na LV č.4618 a pozemku registra „E”p.č. 2385 o výmere 4059 m² orná pôda
vedenom na LV č. 5364 a pozemku registra „E” p.č. 2386 o výmere 3192 m² orná pôda,
vedenom na LV č. 5365 všetky pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Teplička nad Váhom,
za kúpnu cenu vo výške 31,20 EUR/m², celkovo za kúpnu cenu 32 297,00 EUR
od predávajúceho Martina Mintál, Antona Bernoláka 2169/39, Žilina.
Starosta dal hlasovať za kúpu pozemkov v spoluvlastníckom podiele od Martina Mintála a
všetci poslanci boli za.
Bod č. 8 – Rôzne
A) Informácia o zriadení bankomatu
Zástupkyňa informovala poslancov o dvoch ponukách na zriadenie bankomatu, a to
od Poštovej banky a Prima banky. Boli vykonané stretnutia so zástupcami oboch bánk a
návrhy nájomných zmlúv sú porovnateľné. Obec sa skôr prikláňa k Prima banke.
O 16:59 hod. prišiel poslanec Zajac.
Potom dala zástupkyňa kolovať poslancom vizualizáciu osadenia bankomatu v priestoroch
pošty.
Starosta dal hlasovať za prenájom priestoru v budúcom objekte a zriadenie bankomatu
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. za cenu nájmu 1 200,00 EUR/rok a všetci poslanci
hlasovali za.
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B) Návrh na kúpu pozemkov parcela č. C KN 836/7, 837/7 a 852/8 v prospech obce
Teplička nad Váhom za účelom vysporiadania ul. Pribinova
Starosta hovoril, že ide o nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce Teplička
nad Váhom, pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom vysporiadania ul. Pribinova:
1. novovytvorená parcela č. C KN 836/7 o výmere 42 m², orná pôda a parcela č. C KN 837/7
o výmere 43 m2, orná pôda ,vedených na LV č. 2164 vo vlastníctve Bollo Ľubomír a Bollová
Darina, obaja bytom Školská 628/39, 013 01 Teplička nad Váhom
2. novovytvorená parcela č. C KN 852/8 o výmere 61 m2, orná pôda, vedená na LV č. 5502
vo vlastníctve Majerčík Jozef, bytom Školská 732/33, 013 01 Teplička nad Váhom
a Suránová Jana, bytom Školská 708/32, 013 01 Teplička nad Váhom
podľa geometrického plánu č. 216/2018, ktorý bol vyhotovený geodetickou kanceláriou
Geometra Žilina spol. s r.o. dňa 22.08. 2019 za celkovú kúpnu cenu 146,00 EUR (1 EURO/m2
v prospech každého predávajúceho).
Následne dal starosta hlasovať a všetci poslanci boli za.
C) Úprava poplatkov za komunálne odpady
Starosta povedal, že teraz sa v médiách veľa hovorí o úprave poplatkov za komunálne odpady
a neminie to i našu obec. Po správnosti by mala byť bilancia nulová, koľko obec vyberie
na poplatkoch za komunálny odpad od občanov, toľko by obec mala zaplatiť za úhrady faktúr
týkajúcich sa odpadu. Naša obec už viac rokov dopláca, čo bolo obci vytknuté aj najvyšším
kontrolným úradom.
Po prerokovaní poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o stave a cenách za likvidáciu
odpadov a uložili prednostke pripraviť na ďalšie zasadnutie OZ návrh VZN.
D) Návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ, hlavnej kontrolórke obce pre rok 2019
Starosta predložil návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ na základe zásad odmeňovania
poslancov obce Teplička nad Váhom, čl. 3, odsek 4, odmena poslanca OZ s prihliadnutím
na výkon jeho funkcie a zohľadňujúc jeho prácu a aktivitu. Navrhol jednorazovú odmenu
poslancom OZ pre rok 2019 vo výške 200,00 EUR.
Ďalej predložil návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce vo výške jedného platu
t.j. 454,00 EUR.
Keďže nikto nemal pripomienky, starosta dal hlasovať za návrh vyplatenia odmeny
poslancom OZ vo výške 200,00 EUR pre každého poslanca a za návrh na vyplatenie odmeny
hlavnej kontrolórke obce vo výške jedného platu t.j. 454,00 EUR. Všetci boli za vyplatenie
odmien v danej výške.
E) Dodatok k nájomnej zmluve s Pozemkovým spoločenstvom - Bývalý Urbár
Zástupkyňa informovala poslancov o snahe uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve, ktorú má
obec s Pozemkovým spoločenstvom - Bývalý Urbár (ďalej len PS Bývalý Urbár). Predmetom
tohoto dodatku je bližšia špecifikácia prenajatých parciel Na Prosnisku. Zároveň potrebuje
obec bližšie špecifikovať právo vybudovať na tomto prenajatom pozemku cyklotrasu.
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Požiadavka PS Bývalého Urbáru bola, aby obec, ako nájomca platila daň z nehnuteľnosti.
Cena nájomného je stanovená na 0,50 EUR/m², pričom PS Bývalý Urbár poukazuje na to, že
táto suma je veľmi nízka. Obec trvá na tom, aby cena zostala nezmenená.
Zároveň boli zásadné pripomienky k pôvodnej zmluve od právnika obce Mgr. Grošafta, ktorý
odporučil komplexne prepracovať celú zmluvu, lenže túto zmluvu by muselo zasa schvaľovať
valné zhromaždenie PS Bývalého Urbáru.
Zástupkyňa mala jednanie s predstaviteľmi PS Bývalého Urbáru, ktorí žiadajú od obce
komerčné ceny aspoň pod cyklotrasou. Nakoniec k dohode nedošlo.
OZ zobralo informáciu na vedomie.
F) Optická sieť v obci
Starosta informoval, že najserióznejšia spoločnosť, ktorá mala budovať optickú sieť v obci je
Telekom a.s. Územné konanie bolo podané ešte v decembri v roku 2018. Nemali súhlasné
stanovisko správy ciest ŽSK, tak stavebný úrad nekonal. Následne toto konanie prerušil.
Súhlasné stanovisko správy ciest dostali na začiatku októbra 2019, ale keďže už prešiel dlhší
čas, vypršala platnosť niektorých vyjadrení, ktoré potrebujú aktualizovať. Takže projektant
rozposlal žiadostí na predĺženie platnosti a predpokladajú, že územné konanie bude možné
obnoviť 15.11. 2019. A následne by podľa počasia začiatkom roka 2020 mali začať výkopové
práce.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
G) Investičné aktivity
Starosta informoval poslancov o investičných aktivitách v obci:
- prístavba obecného úradu - pošta - na začiatku novembra by sa mala stavba zastrešiť
a následne by sa mali osadiť okná a urobiť fasáda, stavebné práce postupujú podľa
harmonogramu,
- šatne a sociálne zázemie, chlapčenské a dievčenské toalety pri telocvični,
- kanalizácia a vodovod v lokalite Zámostie, investorom je SEVAK, a.s.
- ulica Alojza Mrázika–vybudovanie komunikácie na základe Zmluvy o spolupráci č. 65/2019
Bod č. 9 – Diskusia
Pavol Verčík - predniesol otázky od pána Nesteša:
„Ako dopadol návrh na kúpu pozemkov na ul. Na Španicu za účelom vysporiadania miestnej
komunikácie, ktorý sa schvaľoval, keďže nás vlastníkov nikto neoslovil?”
Starosta odpovedal, že vysporiadanie pozemkov ešte neprebehlo medzi všetkými vlastníkmi
miestnej komunikácie a informáciu o návrhu na kúpu pozemkov zobrali poslanci iba
na vedomie, návrh sa neschvaľoval.
Starosta ďalej informoval, že keď sa na tieto pozemky pozeral teraz, po ROEPe, vyzerajú byť
obecné. Obec sa musí k tejto problematike vrátiť a riadne to s geodetom pozrieť.
4. etapa cyklotrasy: „Prečo nie je dokončená, keď sa už začalo s 5. etapou?”
Starosta povedal, že keď sa niečo nazýva 1., 2., 3. etapa, neznamená to, že etapy musia ísť
v poradí za sebou. Je to pracovný názov v tom projekte. Aktivít, ktoré potrebné urobiť je
veľmi veľa. Obec sa snaží robiť aktivity také, ktoré sú dôležitejšie a vieme na ne získať
zdroje. Momentálne ešte stále prebieha výzva na cyklotrasy a obec chce získať financie, ktoré
sa ešte získať dajú.
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Druhý dôvod sa týka mostu v lokalite smerom k Borglassu, ľudia si tam pokúpili pozemky,
vytvorili občianske združenie, ktoré si má robiť inžinierske siete. Riešia projektovú
dokumentáciu a územné rozhodnutie. Takže nebudeme robiť teraz niečo, čo by sa muselo
potom prerábať.
Územný plán, starosta informoval, že do 4.11. 2019 môže písomne predložiť všetky
pripomienky týkajúce sa Územného plánu.
Mgr. Barbora Hreusová - predniesla pripomienku od pána Smetanu, ktorý sa zaujímal, či
obec podala žiadosť v rámci projektu APO na Ministerstvo vnútra ohľadom pridelenia nového
hasičského auta. Starosta odpovedal, že žiadosť podaná nebola a obec tento projekt preverí.
Štefan Smrekovský - mal pripomienku ohľadom vykurovacej sezóny a požiadal o opätovné
apelovanie na občanov, o napísanie článku do Obecných novín.
Matej Zajac - pochválil vybudovanie polopodzemných kontajnerov a spýtal sa, či sa bude
takéto niečo riešiť i pri bytovkách. Starosta odpovedal, že všade nebudú polopodzemné
kontajnery, pri bytovkách sa môže spevniť plocha pod kontajnermi aby sa prostredie
skultúrnilo.
Ďalej požiadal pri bytovkách o výmenu kontajnera na papier, lebo je pokazený.
Následne sa informoval, či sa nebude riešiť chodník od bytoviek po čerpaciu stanicu
na Fatranskej ulici. Starosta odpovedal, že chodník sa už projektuje.
Ing. Anton Zvarík – otvoril otázku budovania komunikácie, ktorá by prepojila ulicu Cyrila
Talapku smerom k Záhumniu.
Potom vystúpil Filip Bolo s otázkou, či sa v danej lokalite počíta s komunikáciou alebo nie,
pretože by tam chceli stavať aj ďalší členovia rodiny. Starosta hosťom ukázal danú lokalitu
v Územnom pláne obce a povedal, že v každej novej lokalite je potrebná dohoda všetkých
vlastníkov dotknutých parciel. Obec poskytne súčinnosť.
O 18:20 hod. odišla poslankyňa Mgr. Hreusová.
Otázky hostí:
Michaela Chlebecová – vzniesla otázky:
1. V akom stave je kanalizácia na ulici Pod Horou? Kanalizácia sa týka 45 dotknutých osôb.
Starosta informoval, že od minulého OZ prebehli rokovania za účasti projektanta a za účasti
stavebného úradu. Na rokovaní sa dohodlo, že sa hľadajú riešenia, vzhľadom na technické
možnosti, majetkové a právne pomery v dotknutom území. Aj napriek tomu sa na projekte
pracuje.
2. „Ako pokračuje regulácia potoka na Námestí M.R. Štefánika, prípadne zväčšenie odtokovej
rúry. Či obec prejednala danú problematiku s kompetentnými?“. Starosta odpovedal, že
prejednala a tiež sa robí projekt.
3. „Čo je nové ohľadom workoutového ihriska“. Starosta odpovedal, že ohľadom
workoutového ihriska so zástupcami PS Bývalého Urbáru nehovoril ani on, ani zástupkyňa.
Starosta uviedol, že ak vybudovať workoutové ihrisko, tak na pozemku obce. Projekt k tomu
ešte nie je.
4. Veľká krytá športová multifunkčná hala - poďakovala za pozvanie na stretnutie
s pracovníkmi spoločnosti KIA Motors Slovakia, s.r.o. Uznali, že v okolí chýba takýto
priestor a prisľúbili, že keď budú môcť, tak pomôžu. Pani Chlebecová navrhla vybudovanie
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haly na pozemku pri vstupe do obce, kde sa momentálne pasú býky, pretože vedie tadiaľ
cyklotrasa, je tam jazero.
5. „Či by bola obec ochotná zastrešiť akciu Silvestrovská vatra na Námestí M.R. Štefánika
v tom zmysle, že by to bola akcia obce, ktorá by sa vyhlásila v rozhlase. Keďže sa záujem
o akciu z roka na rok zvyšuje, či je možné od obce, aby zabezpečila bezpečnostnú službu a
policajné hliadky“. Uviedla, že silvestrovskú vatru „už po dva roky organizovali pre nich a
ich susedov. Prvý rok tam bolo zhruba 70 ľudí, druhý rok okolo 250. Urbár poskytol drevo,
obec drevo priviezla a oni vatru postavili. Ak by sa obec tento rok rozhodla zastrešiť túto
akciu, tak sú ochotní osloviť Urbár a postaviť vatru.“ Pani Chlebecová už oslovila i hasičov
ohľadom protipožiarnej ochrany, ktorí sprístupnia hydrant na námestí.
Starosta odpovedal, že za organizovanie akcie ďakuje, ale minulý rok boli z akcie ku koncu
veľké problémy a veľa sťažností. Ďalej povedal, že políciu určite zabezpečiť nedokáže,
pretože na Silvestra sú v plnom nasadení.
Mgr. Šeligová uviedla, že obec by si mala povedať, čo bude organizovať a zabezpečovať.
Pani Chlebecová ďalej uviedla, že: „prvýkrát ku akcii zavolala políciu ona a požiadala ich,
aby chodili na obhliadky a oni v pravidelných hodinových intervaloch chodiliˮ.
Ďalej starosta povedal, že bezpečnostnú službu môže obec zabezpečiť, poskytne súčinnosť,
ale organizovať túto akciu nebude a treba, aby to bolo pod niekoho „hlavičkou“. Pani
Chlebecová uviedla, že potom sa to nemôže ani vyhlásiť v rozhlase.
6. Otázka Šport v obci bola adresovaná na Centrum voľného času (ďalej len CVČ) ohľadom
vyťaženosti telocvične, aktivít, chýbajúcej dokumentácii na web stránke CVČ, nezrovnalosti
medzi rozvrhom týždennej činnosti a rozvrhom telocvične na rok 2019/2020, počtom voľných
hodín v rozvrhu telocvične a ako zabezpečuje obsadenie voľných hodín v telocvični.
Ďalšie otázky smerovali na: „Aký je dôvod zahmlievať obsadenosť v telocvični zo strany
CVČ a prečo obec nekoná razantnejšie smerom k CVČ v otázkach od občanov a
od zástupcov OZ?“ „Aký význam má udržať v obci CVČ, ktoré stratilo svoje opodstatnenie
hlavne zmenou zákona, kedy sa automaticky uvoľnia prostriedky z podielových daní pre deti
od 6 do 15 rokov bez ohľadu na to, či obec má alebo nemá CVČ?“
Starosta uviedol, že CVČ je samostatný právny subjekt. Mgr. Šeligová hovorila, že tieto
otázky sú smerované na riaditeľku CVČ, ona je síce v rade CVČ, ale nevie zodpovedať
na všetky otázky. Nezrovnalosti sú preto, lebo krúžky v CVČ sa robia tak, aby sa vyšlo
v ústrety každému jednému vedúcemu. Je naozaj veľký problém, aby sa tu udržali nejaké
krúžky.
Starosta sa spýtal pani Chlebecovej, či riešila všetky tieto otázky s riaditeľkou CVČ.
Odpovedala, „že nie je partner pre pani riaditeľku, prichádza na zasadnutia OZ, nebude sa
rozprávať s pani Bolčekovou“. Starosta vyzval pani Chlebecovú, aby sa stretla s riaditeľkou
CVČ, na čo mu odpovedala, že sa s ňou stretávať nebude. Starosta odpovedal, že túto tému už
viac na OZ nebudeme otvárať bez toho, aby sa pani Chlebecová kontaktovala s riaditeľkou
CVČ.
Marián Šeliga - chcel vedieť, či sa ROEP už pokladá za ukončený alebo proces ešte beží.
Starosta odpovedal, že obec dostala list s informáciou, že proces ROEPu je ukončený
s dodatkom, že prebiehajú opravy na katastrálnom úrade.
Potom mal pripomienku ešte k Poľnohospodárskej ulici a povedal, že tam nebude stačiť
vsakovacia jama. Starosta povedal, že by sa to spravilo pozdĺž celej cesty.
Ďalej sa spýtal, či sa plánuje zokruhovať cesta pred SMC, starosta odpovedal, že v územnom
pláne je s tým uvažované.
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Bod č. 10 – Uznesenie
Bod č. 11– Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť. Rokovanie sa ukončilo o 19:05
hod.
V Tepličke nad Váhom, dňa 30.10. 2019.
Zapísala:

Jana Lazarová ....................................................................................................

Záznam overili: Štefan Smrekovský............................................................................................

Ing. Anton Zvarík..............................................................................................

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

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