Záznam
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom,
konaného dňa 23.09. 2020 na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom

Prítomní: starosta obce, zástupkyňa starostu, prednostka obecného úradu, poslanci obecného
zastupiteľstva, zapisovateľka a hostia.
Zasadnutie sa začalo o 15:00 hod. Na zasadnutí boli prítomní 9 poslanci z celkového počtu 9
poslancov. 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 27.07. 2020
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2020 rozpočtovými
opatreniami
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12. 2019
6. Návrh na odpis pohľadávok obce Teplička nad Váhom
7. Návrh zámeru zámeny pozemkov CKN parc. č. 768/1, č. 768/2 a č. 768/5 za pozemok
CKN parc. č. 278/2 vo výmere 777 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa
8. Návrh zámeru na odpredaj časti pozemku parc. č. 1190/4 vo vlastníctve obce ako
prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh na kúpu pozemku EKN parc. č. 794, č. 795, č. 796 za účelom vybudovania
parkoviska ako verejnoprospešnej stavby
10. Návrh na kúpu pozemku CKN parc. č.2903/3 za účelom vybudovania cyklotrasy
ako verejnoprospešnej stavby
11. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v objekte Dom služieb na
prevádzkovanie kaderníckych služieb
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
Po prednesení návrhu prebehlo hlasovanie a všetci poslanci hlasovali za predložený program.

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 Mgr. Barboru Hreusovú a Mateja Zajaca.
Za zapisovateľku určil zamestnankyňu obecného úradu Janu Lazarovú.
K predloženému návrhu neboli pripomienky. Za predložený návrh hlasovali všetci poslanci.
Bod č. 3– Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom
konaného dňa 27.07. 2020
Starosta dal slovo zástupkyni, ktorá predniesla úlohy z minulého OZ:
- príprava návrhu zmluvy so Športovým a kynologickým klubom Sigillum Canis s určením
konkrétnych podmienok. Prednostka návrh zmluvy vypracovala a prebiehajú ďalšie
rokovania.
Úloha splnená.
- kanalizácia na ulici Pod horou. V týchto dňoch prebieha územné konanie.
Úloha zostáva v trvaní.
- projekt na ulici Poľnohospodárska. Obci bolo zaslané druhé záporné stanovisko od plynárov,
ktorí nesúhlasili s daným návrhom v projekte. Obec musí osloviť projektanta a nájsť náhradné
riešenie.
Úloha zostáva v trvaní.
- odporúčanie pre starostu obce získať súhlas od pána Valjaška ohľadom prevodu pozemku
na obec - časť prístupovej komunikácie. Uskutočnilo sa rokovanie za prítomnosti stavebného
úradu, pána Valjaška s manželkou, starostu obce a zástupkyne. Pán Valjašek nesúhlasil
s prevodom pozemku, ponúkol nájomnú zmluvu. Pán Valjašek má vydané právoplatné
stavebné povolenie a je pripravená nájomná zmluva na úpravu právneho vzťahu k tomuto
pozemku.
Úloha zostáva v trvaní.
- nepovolené stavby v lokalite Na Jame - stavba je skolaudovaná, Na Španici - boli odstránené
nedostatky a časť stavby, ktorá sa nachádzala nad kanalizačným zberačom bola zbúraná,
Na Sihoti, Donátovej ulici, ulici Do Ulice. Robia sa ďalšie kroky.
Úloha zostáva v trvaní.
- zamedzenie rýchlosti v lokalite Záhumnie. Starosta mal stretnutie s dopravným inžinierom
na dopravnej polícií ohľadom bezpečnosti v lokalite Záhumnie. V tejto lokalite bola
navrhnutá dopravným inžinierom značka Obytná zóna. Táto značka znamená obmedzenie
rýchlosti, ale aj zákaz státia v danej lokalite.
Zo stretnutia vzišli dve možnosti riešenia:
- vybudovanie malého parkoviska v lokalite Na Záhumní, pre 4 - 5 áut,
- zvolať stretnutie so všetkými obyvateľmi, ktorí v tejto lokalite bývajú a podpíšu súhlas
so značkou Obytná zóna v lokalite.
Úloha zostáva v trvaní.
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- riešenie čiernej skládky v obci vznikajúcej pri železnici. Skládka sa podarila odstrániť, rieši
sa závora, aby sa zamedzilo vstupu motorových vozidiel. Vlastníkom prístupovej
komunikácie je Žilina Invest, s.r.o. a spoločnosť bola oslovená k spolupráci.
Úloha splnená.
- predložiť riešenie na zamedzenie znečisťovania miestnych komunikácii olejmi
a znečisťovania okolia benzínovej pumpy odpadmi z auto umyvárne komisiou dopravy
a informatiky. Komisia sa bude priebežne úlohe venovať, aby sa po komunikáciách nemnožili
vraky.
Úloha splnená.
Poslanci zobrali informácie o plnení úloh z uznesení OZ na vedomie.
Bod č. 4 – Návrh na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2020 rozpočtovými
opatreniami
Starosta dal slovo zamestnankyni obecného úradu Anne Mravcovej, ktorá predniesla návrh
na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2020. Ide o zmenu schváleného
rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 5/2020 zo dňa 23.09. 2020 podľa §14 odst. 2,
písm. b) zákona č. 583/2004, t.j. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov. Ide o zvýšenie rozpočtových príjmov vo výške 870,00 EUR a zvýšenie rozpočtových
výdavkov vo výške 870,00 EUR. Ďalej ide o zmenu rozpočtu obce Teplička nad Váhom
na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 5/2020 zo dňa 23.09. 2020, t.j. zvýšenie rozpočtových
príjmov vo výške 36 648,98 EUR a zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 30 253,98
EUR. Potom ide o zmenu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 6/2020 zo dňa 23.09. 2020, t.j. presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
Ďalšia úprava rozpočtu sa týka Základnej školy s materskou školou. Ide o zmenu schváleného
rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 7/2020 zo dňa
23.09. 2020, podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004, t.j. zvýšenie rozpočtových
výdavkov vo výške 6 395,00 EUR.
Po prerokovaní dal starosta za zmeny schváleného rozpočtu na rok 2020 rozpočtovými
opatreniami č. 5/2020, č. 6/2020 a č. 7/2020 hlasovať a všetci poslanci boli za.
Bod č. 5 – Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.
2019
Starosta dal slovo prednostke obecného úradu, ktorá informovala poslancov o Správe
nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12. 2019. Hovorila, že
audítorka uskutočnila audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej
správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka, a ktorá
obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12. 2019, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu. Podľa názoru audítorky konsolidovaná účtovná závierka
poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku
k 31.12. 2019 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu
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v znení neskorších predpisov audítorka konštatuje, že obec Teplička nad Váhom konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Starosta dal za správu nezávislého audítora hlasovaťa všetci poslanci boli za.
Bod č. 6 – Návrh na odpis pohľadávok obce Teplička nad Váhom
Starosta dal opäť slovo prednostke, ktorá informovala, že predkladáme návrh na odpísanie
nevymožiteľnej nedaňovej pohľadávky spoločnosti BOR STEEL, s.r.o., Na Sihoti 1229/3,
Teplička nad Váhom, v celkovej výške 558,17 EUR a to za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za rok 2013. Pohľadávka bola uplatnená v exekúcii č. 70EX 1680/17. Dňa
26.02. 2020 bolo doručené od súdneho exekútora JUDr. Marián Janec Upovedomenie
o zastavení exekúcie a výzva na úhradu nákladov – 46 Ek/8/2017, 70 EX 1680/17, nakoľko sa
od začatia exekučného konania nepodarilo zistiť žiaden majetok alebo príjmy povinného.
Dôvodom odpisu je skutočnosť, že majetok dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných
nákladov a hotových výdavkov.
Poslanci schválili odpísanie nevymožiteľnej nedaňovej pohľadávky spoločnosti BOR STEEL,
s.r.o.v celkovej výške 558,17 EUR.
Bod č. 7 – Návrh zámeru zámeny pozemkov CKN parc. č. 768/1, č. 768/2 a č. 768/5
za pozemok CKN parc. č. 278/2 vo výmere 777 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta informoval poslancov o zámere zámeny pozemkov CKN parc. č. 768/1, zastavaná
plocha o výmere 214 m², parc.č. 768/2, záhrada o výmere 139 m² a parc. č. 768/5, zastavaná
plocha o výmere 424 m², evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve obce Teplička nad Váhom
v k.ú. Teplička nad Váhom za pozemok CKN parc. č. 278/2, záhrada vo výmere 777 m²
evidovanom na LV č. 5253 vo vlastníctve Martin Vlčák, Na Rybník 295/2, Teplička
nad Váhom v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom rozvoja miestnej infraštruktúry ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Návrh musí byť vyvesený 15 dní na úradnej tabuli obce a na najbližšom OZ sa bude návrh
schvaľovať.
Poslanci zobrali návrh zámeny pozemkov na vedomie.
Bod č. 8 – Návrh zámeru na odpredaj časti pozemku parc. č. 1190/4 vo vlastníctve obce ako
prípad hodný osobitného zreteľa
Starosta predniesol poslancom opakovanú žiadosť Mgr. Karola Šútoru, Poľnohospodárska
1356/4, Teplička nad Váhom o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1190/4 s výmerou 190 m²
vo vlastníctve obce, ktorý využíva a chcel by ho nadobudnúť do vlastníctva. Pozemok sa
nachádza na ulici Poľnohospodárska, pri bytovom dome. Keďže pozemky zo severnej strany
bytového domu sa predávajú, obyvatelia majú obavy, aby im zostal dostatočne široký prístup
do bytovky.
K problematike sa vyjadril Ing. Moravčík, ktorý povedal, že zo severnej strany zostáva
obyvateľom bytovky prístup v šírke 3,3 m, čo je pre nákladné auto, ktoré musí zabočiť málo.
Z južnej časti žiada ponechať pozemok tak, ako je, nech ho Mgr. Šútora s rodinou užíva, ale
s odpredajom nesúhlasí, pretože sa môže stať, že 7 rodín sa nedostane do bytového domu.
Ing. Hudeková povedala, že aj ona bola prítomná na stretnutí a s návrhom Mgr. Šútoru
súhlasí, je prijateľný i pre obyvateľov bytovky, i pre Mgr. Šútoru.
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Mgr. Šeligová hovorila, že pre obyvateľov bytového domu by bolo najistejšie, keby si
pozemok z južnej časti odkúpili oni.
Ing. Moravčík pripomenul, že v bytovom dome bývajú sociálne rodiny, ktoré nemajú financie
na odkúpenie pozemku.
Slovo počas rokovania dostal aj Mgr. Šútora a informoval OZ o návrhu, ktorý on predložil.
Z južnej časti je ochotný ponechať, koľko bude treba pre prejazd obyvateľom bytového domu
a zvyšok by odkúpil on.
Starosta navrhol presne zamerať pozemok aj z južnej časti a potom sa k tomu OZ vráti.
Poslanci zobrali zámer na odpredaj časti pozemku parc. č. 1190/4 vo vlastníctve obce
Teplička nad Váhom na vedomie.
Bod č. 9 – Návrh na kúpu pozemku EKN parc. č. 794, č. 795, č. 796 za účelom
vybudovania parkoviska ako verejnoprospešnej stavby
Starosta informoval poslancov o zámere kúpy pozemkov EKN parc.č. 794, parc.č. 795 a parc.
č. 796 nachádzajúcich sa v k.ú. Teplička nad Váhom za účelom vybudovania parkoviska ako
verejnoprospešnej stavby za cenu 32,53 EUR/m².
Poslanci schválili kúpu pozemkov za účelom vybudovania parkoviska pri cintoríne.
Bod č. 10 – Návrh na kúpu pozemku CKN parc. č. 2903/3 za účelom vybudovania
cyklotrasy ako verejnoprospešnej stavby
Starosta informoval poslancov o kúpe pozemku CKN parc.č. 2903/3, orná pôda o výmere
108 m² v podiele 1/1 k celku, evidovanej na LV č. 4686 nachádzajúceho sa v k.ú. Teplička
nad Váhom od predávajúceho Ľuboslav Majerčík, Stará cesta 631/25, Teplička nad Váhom,
a to za 32,53 EUR/m² v celkovej kúpnej cene 3 513,24 EUR, za účelom vybudovania
cyklotrasy ako verejnoprospešnej stavby. Jedná sa o pozemok od lokality Prosnisko smerom
na ulicu Na Španicu.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za kúpu pozemku pod cyklotrasu.
Bod č. 11 – Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v objekte Dom
služieb na prevádzkovanie kaderníckych služieb
Starosta udelil slovo prednostke, ktorá informovala poslancov, že obci bola od Veroniky
Janíčkovej doručená žiadosť o ukončenie nájmu v nebytových priestoroch v Dome služieb,
kde prevádzkovala kaderníctvo. Nájom chce ukončiť ku dňu 30.09. 2020. Keďže obec tieto
priestory prenajíma, bolo potrebné vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž. Obec takúto súťaž
vyhlásila a zverejnila na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 08.09. 2020. Lehota
na podávanie žiadostí končila o 13:00 hod. dňa 18.09. 2020.
Na vyhlásenú súťaž sa prihlásili dve uchádzačky.
Starosta doplnil, že na predošlých rokovaniach OZ a obecnej rady boli na prenájom priestorov
lekárne určené iné podmienky. Teraz sa zhodli v tom, že podmienky vo verejnej obchodnej
súťaži neboli stanovené správne a treba prehodnotiť výšku nájmu.
OZ odporučilo starostovi obce odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové
konanie vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 08.09. 2020 a zároveň vyhlásiť
nové výberové konanie na nájom nebytových priestorov.
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Bod č. 12–Rôzne
A) Informácia starostu obce o zapojení sa do kampane Európsky týždeň mobility
Starosta informoval poslancov o výzve zapojenia sa do kampane Európsky týždeň mobility
formou organizovania aktivít súvisiacich s udržateľnou dopravou v obci Teplička nad Váhom.
Naša obec sa do tejto kampane zapojila po prvýkrát. Keďže nám záleží na kvalite životného
prostredia a snažíme sa pristupovať k ochrane životného prostredia zodpovedne, niektorí z nás
prehodnotili svoje dopravné návyky a vymenili svoje osobné auto za inú, aktívnejšiu formu
dopravy - pešia chôdza, bicykel, kolobežka.
V tejto oblasti obec zabezpečila osadenie bicyklových stojanov na verejných priestranstvách,
pri školských zariadeniach, detských ihriskách a športoviskách, verejných budovách, aby
podporila mobilitu svojich obyvateľov, hlavne detí a mládeže.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
B) Informácia starostu obce o projekte Zvýšenie kapacity materskej školy v obci
Teplička nad Váhom a procese verejného obstarávania
Starosta informoval o projekte Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Teplička
nad Váhom, pričom bol ukončený proces verejného obstarávania, začiatkom októbra bude
stavenisko odovzdané víťaznej firme a začne sa s prestavbou starej pošty na nové triedy
materskej školy.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
C) Informácia starostu obce o projekte „Ľadová plocha“
Starosta ďalej informoval o projekte „Ľadová plocha“. Obec má vážne problémy s navrhnutou
lokalitou Na Rybník, pretože ani po dvadsiatich rokoch nie je podložie dobre usadnuté. Návrh
postaviť stavbu na piloty, by projekt veľmi predražil. Momentálne prebiehajú rokovania
so statikom a hľadajú sa riešenia ako ďalej. Na ďalších OZ starosta predloží komplexnejšie
materiály.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.

Bod č. 13–Diskusia
Ing. Anna Hudeková - požiadala o informáciu ohľadom optickej siete, v akom je to štádiu.
Starosta odpovedal, že stavba je povolená, je vydané územné rozhodnutie. S prácami mali
začať v auguste, ale zatiaľ stavba začatá nie je.
Ing. Anton Zvarík - upozornil na roztrhané siete na ihrisku Na Záhumní, ktoré zničili liepajúce
sa deti a požiadal o výmenu, pretože lopty lietajú do okolitých plotov a domov.
Ing. Štefan Moravčík - vrátil sa ešte k pozemku okolo bytového domu a povedal, že záležitosť
sa obyvatelia bytovky budú snažiť doriešiť s Mgr. Šútorom.
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Štefan Smrekovský - upozornil na jazdenie áut po Straníkovej ceste aj cez víkendy, kedy je
zákaz vjazdu a po ceste sa pohybuje veľa cyklistov,
- informoval sa ohľadom elektrických káblov na Námestí sv. Floriána, má dojem, že na starej
Smrekovskovej chalupe je zavesený ďalší kábel a konzola to nevydrží, zo strechy vypadne a
môže dôjsť k nešťastiu. Starosta odpovedal, že korešpondenciu so SSE, a.s., v ktorej situáciu
nevyhodnotili ako havarijný stav obec má, ale môžeme napísať ďalšiu urgenciu.
Matej Zajac - tlmočil dotaz od pána Paleša Milana, či môže aj tento rok žiadať o dotáciu.
Starosta odpovedal, že žiadosť môže na obec podať a rozhodne sa, či mu bude príspevok
odsúhlasený alebo nie.
- požiadal o informáciu ohľadom domu smútku na cintoríne, či sa plánuje oprava. Starosta
odpovedal, že na dom smútku obec nemá spracovaný projekt, teraz sa sústredíme na nové
hrobové miesta, keďže nemáme kde pochovávať.
- spýtal sa na opravu kosačky, ktorú dostali do bytového domu Na Prosnisko, starosta
odpovedal, že oprava sa rieši.
Pavol Verčík - upozornil na stretávanie sa rôznych občanov v lesíku na konci ulice Jozefa
Kostelného a v súvislostí s tým požiadal v blízkosti tohto miesta umiestniť kameru,
- keďže sa pri príležitosti októbra, mesiaca úcty k starším, nedajú robiť posedenia
pre seniorov, tak ako po iné roky, navrhol, či by ich kultúrna komisia mohla ísť navštíviť
osobne s malou pozornosťou, pravdaže stretnutie by prebehlo vonku za prísnych
bezpečnostných opatrení. Starosta povedal, že on túto aktivitu určite podporuje. Pre tých ľudí
je to dôležité a niektorí na to čakajú celý rok.
Mgr. Barbora Hreusová - nadviazala na poslanca Verčíka a spýtala sa, či by aj ich sociálna
komisia mohla takýmto spôsobom rozniesť pozornosť pre narodené detičky, keďže uvítanie
detí do života sa taktiež odkladá a deti stále pribúda. Poslanci boli za to, aby sa darčeky
rozniesli i narodeným deťom do domácnosti za prísnych bezpečnostných opatrení.
- poďakovala za usmernenie dopravnej situácie pred školou v ranných hodinách.
Mgr. Martin Kukan - poďakoval za umiestnenie košov na psie exkrementy a dúfa, že sa budú
i využívať,
- pripomenul projekt - Evidenčný zber odpadu, váženie odpadu, či by sa mohlo v tejto veci
vyvolať stretnutie. Starosta povedal, že bol na školení ohľadom komunálneho odpadu a čo sa
týka množstevného zberu, tak to vidí veľmi zle, pretože sú obrovské problémy
so skládkovaním, cena za skládkovanie sa má veľmi zvýšiť. Na množstevný zber mali všetci
negatívny postoj. I keď to bola i jeho myšlienka a nie je spravodlivé, že ten občan, ktorý
poctivo separuje, platí toľko isto ako ten, čo má preplnenú smetnú nádobu.
- pripomenul zasypanie výtlkov na ulici Cyrila Talapku a Na Jame.
Ing. Silvia Ďungelová - požiadala o pokosenie chodníka medzi Tepličkou a Nededzou, keďže
sa blíži Jesenný beh žien, ktorý sa bude konať dňa 11.10. 2020.
- požiadala o napojenie tohto bežeckého chodníka na prechod pre chodcov, kvôli
nebezpečnému vychádzaniu na hlavnú cestu.
Starosta ešte informoval poslancov o rozhlasovej relácii - Zvony nad krajinou, ktorá bude
tentokrát o našej obci. Vysielaná bude dňa 11.10. 2020 o 11:00 hod. na rádiu Regína.
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Ing. Beáta Kasajová - za občianske združenie Revitalizácia kaštieľa povedala, že 17.08. 2020
bol pre združenie, ale i pre celú obec historický a významný deň – keď sa po 100 rokoch
dvíhala na kaštieľ nová cibuľová veža. Na ďalšiu obnovu strechy severozápadnej veže
kaštieľa je vyhlásená verejná zbierka, do ktorej môžu prispieť všetci občania.
Michaela Chlebecová - poďakovala za prípravu projektu kanalizácie na ulici Pod Horou,
za seba a za 45 ľudí, ktorých sa táto kanalizácia týka,
- poďakovala Mgr. Bolčekovej, Mgr. Hreusovej a obci za to, že rodičia boli počas prázdnin
informovaní o tom, čo sa deje v CVČ, že sa dali stiahnuť prihlášky na denný tábor,
na pobytový tábor a taktiež prihlášky na krúžky do ďalšieho školského roka,
- požiadala obec o vytvorenie online aplikácie s rozvrhom telocvične a zverejnenie aplikácie
na stránke obce do najbližšieho OZ. Podľa jej zistenia je tam 9 voľných hodín v poobedných a
večerných hodinách počas pracovného týždňa a 20 hodín počas víkendu. Vďaka aplikácii
občania zistia aký termín je voľný, môžu si ho rezervovať a zaplatiť príspevok. Myslí si, že
telocvičňa, ako jediný krytý priestor určený na šport v obci, by sa vďaka aplikácii mohol
využiť optimálne.
- požiadala o zvyšovanie informovanosti o projektoch a investíciách, ktoré sa v obci dejú,
konkrétne o škôlke – koľko sa obec chystá nad rámec investovať financií na nové priestory
škôlky, koľko detí podľa štatistík v obci pribúda, koľko detí v škôlke nemá trvalý pobyt
v našej obci.
Ďalej požiadala o informácie ohľadom rozširovania Domova pokoja – aká je štatistika
o starnutí v obci, koľko ľudí sa nachádza vo lôžkovej časti a koľko v stacionári, koľkí klienti
majú trvalý pobyt v našej obci a koľkí nie, koľko je čakateľov do zariadenia.
Starosta hovoril, že štatistiky o obyvateľoch sa vždy zverejňujú na prelome rokov, všetky
dôležité informácie sú zverejňované na stránke obce a v obecných novinách. Škôlka je
vyťažená na maximum a je o miesto v nej ďalší záujem, preto treba navýšiť kapacitu. Čo sa
týka financovania a rozpočtu, všetky zmluvy a faktúry sú zverejnené na stránke obce.
Ing. Ďungelová hovorila, že ona v dnešnej dobe, v záujme ochrany zdravia, nie je za to, aby
sa prenajímali priestory telocvične. A ani nie je v záujme obce, aby sme telocvičňu vôbec
prenajímali, pretože je hlavne pre žiakov škôl. Prenajímaním sa zariadenie telocvične ničí a
pre obec to nie je rentabilné. Ona, ako kontrolórka obce je proti tomu, aby sa telocvičňa
prenajímala, je to neefektívne. V našej obci a v jej okolí je veľa možností vonkajšieho
športovania, ktoré je aj zdraviu prospešnejšie.
Starosta hovoril, že pre neho je zásadná komunikácia s riaditeľkou CVČ, Mgr. Bolčekovou,
treba jej požiadavky hovoriť priamo.

Bod č. 14– Uznesenie
Bod č. 15 – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancoma hosťom za účasť. Rokovanie sa ukončilo o 19:09
hod.
V Tepličke nad Váhom, dňa 23.09. 2020.

Zapísala:

Jana Lazarová ....................................................................................................
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Záznam overili: Mgr. Barbora Hreusová .....................................................................................

Matej Zajac .......................................................................................................

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

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