Záznam
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom,
konaného dňa 24.06. 2020 na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom

Prítomní: starosta obce, zástupkyňa starostu, prednostka obecného úradu, hlavná kontrolórka
obce, poslanci obecného zastupiteľstva, zapisovateľka a hostia.
Zasadnutie sa začalo o 15:00 hod. Na zasadnutí boli prítomní 6 poslanci z celkového počtu
9 poslancov. Štefan Smrekovský, Pavol Verčík a Matej Zajac sa ospravedlnili. 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 28.04. 2020
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Teplička nad Váhom na II. polrok
2020
5. Schválenie návrhu zámeny pozemkov CKN parc. č. 1250/10 za pozemok CKN parc.
č. 259/4 o výmere 43 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. č. 905/3 od Rímskokatolíckej
cirkvi – farnosť Teplička nad Váhom za účelom výstavby chodníka a spevnených
plôch na ulici Ž. Bosniakovej
7. Návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Chodník a spevnené plochy, ulica Žofie Bosniakovej, Teplička nad
Váhom“ v rámci výzvy MAS s kódom MAS_062/7.2/3
8. Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. 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 Ing. Antona Zvaríka a Mgr. Martina Kukana.
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 28.04. 2020
Starosta dal slovo zástupkyni, ktorá predniesla úlohy z minulého OZ:
- predložiť riešenie na zamedzenie znečisťovania miestnych komunikácii olejmi
a znečisťovania okolia benzínovej pumpy odpadmi z auto umyvárne komisiou dopravy
a informatiky.
Úloha zostala v trvaní z minulého OZ, pretože bolo nutné v obci zmapovať vraky stojace
na miestnych komunikáciách. U niektorých dochádza k vytekaniu ropných látok.
Ing. Moravčík hovoril, že najprv treba určiť, či je auto vrak alebo nie. Ak má ešte auto
evidenčné čísla, nemôžeme ho za vrak pokladať, i keď stojí dlho na jednom mieste a nikto
na ňom nejazdí. Takéto autá treba nahlásiť Okresnému úradu, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií, ktorý zistí majiteľa auta.
Keď na aute už nie sú evidenčné čísla, tiež ho treba nahlásiť na Okresný úrad, ktorý bude vrak
ďalej riešiť s majiteľom. Okresný úrad to môže riešiť i s dopravným inšpektorátom, ktorý zistí
majiteľa auta a požiada ho, aby vozidlo odstránil.
Úloha zostáva v trvaní.
-vypracovať riešenie situácie so psími exkrementami, ktoré zostávajú na miestnych
komunikáciách. Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku určila miesta,
kde budú do dvoch týždňov umiestnené smetné nádoby. Uvidíme ako sa to obci osvedčí.
Úloha splnená.
- riešenie čiernej skládky v obci vznikajúcej pri železnici. Prevádzkoví pracovníci spravili
kontrolu tejto lokality a fotodokumentáciu. Keďže skládka sa tvorí na pozemkoch, kde sú
známi vlastníci, likvidácia sa rieši aj s nimi.
Úloha zostáva v trvaní.
- informovala o nepovolených stavbách v lokalite Na Jame, Na Španici, Na Sihoti, Donátovej
ulici, ulici Do Ulice. Stavba v lokalite Na Jame je vyriešená a naďalej prebiehajú procesné
úkony stavebného úradu k ostatným stavbám.
Úloha zostáva v trvaní.
Poslanci zobrali informácie o plnení úloh z uznesení OZ na vedomie.
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Bod č. 4 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Teplička nad Váhom na II.
polrok 2020
Starosta dal slovo hlavnej kontrolórke obce Teplička nad Váhom, Ing. Silvii Ďungelovej,
ktorá predniesla plán činnosti na II. polrok v súlade s § 18f Zákona 369/1990 o obecnom
zriadení vzn.:
1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom
obce a vykonávania finančnej kontroly v súlade so Zákonom 357/2015 Z.z.
2. V súlade s VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce - kontrola žiadosti pred
ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
3. Kontrola použitia návratných zdrojov financovania v súlade so Zákonom 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy– získaný úver v roku 2020.
4. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2021 a k Programovému
rozpočtu obce na roky 2021-2023 v súlade so Zákonom č. 583/2004.
• Spolupráca pri vypracovaní všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení obce
• Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov
obce.
5. Plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom a starostom obce.
Za predložený plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020 dal
starosta hlasovať a všetci poslanci boli za.

Bod č. 5 – Schválenie návrhu zámeny pozemkov CKN parc. č. 1250/10 za pozemok CKN
parc. č. 259/4 o výmere 43 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Starosta informoval poslancov o prevode majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona NRSR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, pozemok CKN parc. č. 1250/10 zastavaná plocha o výmere 43 m2,
nachádzajúceho sa v k.ú. Teplička nad Váhom vo vlastníctve Obce Teplička nad Váhom
odčlenený od pôvodnej parcely CKN 1250/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2417 m2
zameraný geometrickým plánom č. 236/2017 vyhotovený spoločnosťou Geometra Žilina,
spol. s r.o., IČO: 36418897 za pozemok CKN parc. č. 259/4, záhrada o výmere 43 m 2
vo vlastníctve Tatiany Lovichovej, r. Ďungelovej, Námestie Sv. Floriána 292/6, Teplička
nad Váhom v podiele 1/1.
Odôvodnenie: účelom zámeny je vysporiadanie vlastníctva pozemku pod miestnu
komunikáciu.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za zámenu pozemkov.
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Bod č. 6 – Návrh nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. č. 905/3
od Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Teplička nad Váhom za účelom výstavby chodníka
a spevnených plôch na ulici Ž. Bosniakovej
Starosta predniesol poslancom návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku parc.
č. 905/3 o výmere 149 m² v zmysle grafickej prílohy od Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť
Teplička nad Váhom za účelom výstavby chodníka a spevnených plôch na ulici
Ž. Bosniakovej. Doba nájmu je 10 rokov odo dňa účinnosti zmluvy a výška nájmu je 1,00
EUR/ 1 rok nájmu.
Starosta dal za návrh nájomnej zmluvy na prenájom pozemku hlasovať a všetci poslanci boli
za návrh.
Bod č. 7– Návrh žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Chodník a spevnené plochy, ulica Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom“
v rámci výzvy MAS s kódom MAS_062/7.2/3
Starosta vyzval prednostku, aby predstavila poslancom žiadosť o nenávratný finančný
príspevok (ďalej ŽoNFP) za účelom realizácie projektu s názvom „Chodník a spevnené
plochy, ulica Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom“.
Prednostka hovorila, že ciele predkladaného projektu sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Teplička nad Váhom a s Územným plánom obce a
s platným programom rozvoja obce Teplička nad Váhom. Zabezpečenie realizácie projektu je
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Pri realizácii projektu sa musí asanovať oplotenie pri farskom úrade v dĺžke 39 m, ktoré bude
nahradené novým. Pôvodnú zeleň nachádzajúcu sa v riešenom území je tiež potrebné
asanovať. Ide o 5 ks ihličnanov a 12 ovocných drevín. Pozdĺž navrhovaného chodníka je
navrhnutá výsadba nových alejových stromov v počte 25 ks.
Prednostka ešte informovala, že na základe verejného obstarávania sa úspešným uchádzačom
stala spoločnosť D.A.L., spol. s r.o., ktorá predložila cenovú ponuku s najnižšou cenou
63 588,07 EUR s DPH.
Žiadaná výška finančného príspevku je 15 260,29 EUR. Spolufinancovanie projektu bude
z rozpočtu obce formou refundácie v celkovej výške 48 327,78 EUR. Plánovaný začiatok
realizácie projektu je november 2020 a plánované ukončenie realizácie je júl 2021.
Poslanci vzali na vedomie žiadosť o nenávratný finančný príspevok a schválili predloženie
žiadosti za účelom realizácie projektu „Chodník a spevnené plochy, ulica Žofie Bosniakovej,
Teplička nad Váhom“ v rámci výzvy MAS.
Bod č. 8 – Návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2020
Starosta predniesol poslancom návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok
2020:
23.09. 2020 o 15:00 hod.
28.10. 2020 o 15:00 hod.
09.12. 2020 o 15:00 hod.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za predložené termíny.
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Bod č. 9 – Rôzne
A) Žiadosť občianskeho združenia Športový a kynologický klub Sigillum Canis
na dlhodobý prenájom pozemku v k.ú Teplička nad Váhom v lokalite „Na trojak“
Starosta informoval poslancov o žiadosti občianskeho združenia Športový a kynologický klub
Sigillum Canis na dlhodobý prenájom pozemku v k.ú Teplička nad Váhom v lokalite
„Na trojak“ za účelom vybudovania a rozvoja kynologického športoviska. Pozemok sa
nachádza v blízkosti lukostreleckého klubu. Kynologický klub plánuje pozemok oplotiť a
postaviť na ňom prekážky na cvičenie psíkov.
Žiadosťou sa od minulého zasadania OZ zaoberala legislatívno - právna a podnikateľská
komisia, ktorá odporúča pozemok prenajať.
Mgr. Kukan podotkol, aby sa nechal prístup aj k zadným parcelám, keď sa bude pozemok
hradiť.
Mgr. Hreusová pripomenula, aby sa nezabudlo na bezpečnosť, keďže kynologický klub by sa
mal nachádzať v blízkosti lávky, po ktorej prechádza veľmi veľa peších a cyklistov, nech
nedochádza ku kolíziám so psíkmi.
Starosta povedal, že on bude trvať na tom, aby sa tam urobil aj útulok pre našu obec.
Poslanci schválili zámer vybudovania a rozvoja kynologického športoviska občianskym
združením Športový a kynologický klub Sigillum Canis so zapracovaním pripomienok a
poverili prednostku pripraviť návrh zmluvy o nájme predmetného pozemku s určením
konkrétnych podmienok.
B) Návrh spoluvlastníka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
Starosta predniesol poslancom návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu, ktorý bol
doručený obci od p. Jána Mintála, Záhradkárska 634/13, 013 01 Teplička nad Váhom. Ide
o pozemok parc. č. 350/10, orná pôda, o výmere 1887 m², v 1/6-ine k celku, čo predstavuje
314,50 m². Pozemok ponúka za cenu v celkovej výške 34 595,00 EUR, t. j. 110,00 EUR/m².
Pán Mintál je posledný spoluvlastník na pozemku, ktorý obec kupovala. Starosta bude ešte
s p. Mintálom o návrhu rokovať.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
C) Žiadosť Mgr. Karola Šútoru o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1190/4 s výmerou
190 m² vo vlastníctve obce, k.ú. Teplička nad Váhom, zapísaného na LV 1
Starosta predniesol poslancom opakovanú žiadosť Mgr. Karola Šútoru o odkúpenie časti
pozemku parc. č. 1190/4 s výmerou 190 m² vo vlastníctve obce, ktorý využíva a chcel by ho
nadobudnúť do vlastníctva.
Starosta mal ohľadom žiadosti stretnutie s predsedom predstavenstva bytového družstva
za účasti domovníka, p. Mikulíka.
Poslanci vzali opätovnú žiadosť na vedomie a odporučili starostovi obce vykonanie
kontrolného zamerania s cieľom zistenia stavu zabezpečenia priechodnosti cez pozemok
pre obyvateľov bytovky na ulici Poľnohospodárska.
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D) Zámena pozemkov medzi Obcou Teplička nad Váhom a rodinou Babjakovcov
Starosta predniesol poslancom zámer zámeny pozemkov medzi Obcou Teplička nad Váhom
a rodinou Babjakovcov ako prípad hodný osobitného zreteľa za účelom vysporiadania
vlastníckych vzťahov. Toto vysporiadanie pozemkov s rodinou Babjakovou sa tiahne
desiatky rokov a obec bola už pred podpisom zmluvy, rodina Babjaková však nakoniec
zmluvu nepodpísala. S týmto novým zámerom rodina Babjaková súhlasí, starosta dúfa, že
príde k podpisu zmluvy a k zámene pozemkov.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci súhlasili so zámerom zámeny pozemkov.

E) Informácia o organizovaní kultúrno-spoločenských akcií Obcou Teplička nad Váhom
a zabezpečení hygienických podmienok počas ich konania
Starosta informoval poslancov o organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v súvislosti
s pandémiou COVID-19 a zabezpečení hygienických podmienok počas ich konania.
Hovoril, že tento rok sa Obecné slávnosti nebudú konať v takej forme ako sa konali
v minulosti. To znamená, že nebudú tri dni - v piatok, v sobotu a v nedeľu, ale iba v jeden deň
- v nedeľu. Vystupovali by len súbory z našej obce - Folklórna skupina Straník a deti z Centra
voľného času. Pri svätej omši by hrala dychovka, tak ako po iné roky. Ak sa nič nezmení, tak
v podobnom štýle by sa konal aj Svätomartinský jarmok.
Poslanci vzali informáciu o organizovaní kultúrno-spoločenských akcií na vedomie.

F) Zníženie pridelených dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
Starosta povedal, že poskytnuté dotácie na rok 2020 z rozpočtu obce právnickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré boli schválené OZ dňa 11.12. 2019 budú znížené
o sumu, zodpovedajúcu dobe, kedy nevykonávali činnosť v súvislosti s COVID-19. Návrh
zníženia pridelených dotácií je nasledovný:
Názov právnickej osoby

Schválená výška
dotácie v EUR

Návrh krátenej
dotácie v EUR

OFK Teplička nad Váhom
45 000,33 750,T.N.V. Racing Team
3 000,2 250,ROVNOSŤ Teplička o.z.
2 400,1 800,Turistický štvorček o.z.
1 500,1 125,TJ Straník
4 000,3 000,Gymnastický klub
2 000,1 500,Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom
10 000,10 000,Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za zníženie pridelených dotácií jednotlivým
zložkám podľa návrhu.
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Bod č. 10 –Diskusia
Ing. Anton Zvarík – hovoril, že komisia výstavby a územného plánovania mala zasadanie,
na ktorom preberali žiadosť od spoločnosti MAJSTAV-EU, s.r.o., ktorá už bola poslancom
na zasadnutí OZ prednesená Ing. Chvojkom. V žiadosti išlo o udelenie súhlasu na zmenu
využitia lokality pre individuálnu bytovú výstavbu samostatne stojacích a radových bytových
domov v lokalite pri bývalom poľnohospodárskom družstve s výmerou 15 000 m².
Spoločnosť ďalej žiadala OZ o stanovisko k tomuto zámeru a o posunutie zóny priemyslu
pre výstavbu 20-25 rodinných domov.
Ing. Zvarík informoval, že komisia návrh zhodnotila, ale vzhľadom k tomu, že to bolo veľmi
blízko priemyselnej zóny, navrhli, aby spoločnosť prehodnotila svoj zámer a znížila počet
plánovaných domov. Taktiež by bolo dobré vysadiť medzi domy a ubytovňu v areáli družstva
filtračnú (izolačnú) zeleň. Spoločnosť uviedla, že s pripomienkami súhlasí a prepracuje svoj
návrh, ktorý predloží na niektorom z nasledujúcich OZ.
Poslanci vzali informáciu Ing. Zvaríka o rokovaní komisie výstavby a územného plánovania
o zámere výstavby v lokalite bývalého družstva na vedomie.
Mgr. Martin Kukan – spýtal sa, či by sa na miestnych komunikáciách, na ktorých stoja veľké
kaluže, nedali spraviť aspoň vsakovacie jamy a trativody, opraviť ich zatiaľ provizórne.
Starosta odpovedal, že na niektorých uliciach sa už vsaky urobili a môžu sa spraviť i ďalšie.
- ďalej sa spýtal, ako postupovať, keď majitelia chodia venčiť psov na cudzie pozemky a
prípadne im aj zničia úrodu. Mgr. Grošaft povedal, že cudzia osoba môže vstúpiť
na súkromný pozemok len so súhlasom majiteľa, takže treba jednoznačne volať políciu a
najlepšie mať nejakého svedka, následne sa začne priestupkové konanie.
- požiadal umiestniť retardér na Železničnú ulicu, v lokalite Záhumnie. Starosta odpovedal, že
OZ už túto otázku retardéra riešilo a v lokalite Záhumnie bola navrhnutá obytná zóna,
prípadne zníženie rýchlosti.
- predniesol pripomienku od občana obce, prečo obec nevyužíva Štátny fond rozvoja bývania
na výstavbu nájomných bytov. Starosta odpovedal, že obec má intenzívnu spoluprácu
so Štátnym fondom rozvoja bývania, máme postavených 87 bytov, ktoré sú všetky postavené
zo štátneho fondu a úvery splácame.
- spýtal sa, akým spôsobom sa bude využívať ihrisko Na Rybníku. Starosta povedal, že obec
by chcela ihrisko otvoriť 15.08. 2020, na Matku Božiu, kedy by sa odohral na ihrisku zápas.
Tiež tam musia byť stanovené pravidlá na využívanie ihriska.
- požiadal o zasypanie výmoľov na ulici Cyrila Talapku a začiatok ulice Na Jamu.
Ing. Štefan Moravčík – upozornil na diviaky pri bytovkách Na Prosnisku. Starosta povedal, že
obec zasa rozpošle výzvy vlastníkom nepokosených pozemkov a upovedomí aj poľovníkov.
Mgr. Barbora Hreusová – hovorila, že tiež ju zaujímala otázka retardérov na ulici Železničná
v lokalite Záhumnie,
- žiadala osadiť Na Záhumní lavičky, tak ako boli kedysi. Poslanci odpovedali, že lavičky boli
odstránené na žiadosť obyvateľov Záhumnia.
- tlmočila požiadavku od občanov ohľadom posilnenia kamerového systému v súvislosti
s drobnými krádežami v obci. Starosta odpovedal, že obec môže posilniť kamerový systém,
ale kamery nikdy nebudú všade. Momentálne je vyhlásená aj výzva na kamerové systémy.
Keď uvidia občania niečo podozrivé, treba hneď volať políciu, i keď anonymne, netreba sa
báť.
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Ing. Anna Hudeková – informovala poslancov, že obec oslovila zložky v obci v súvislosti
s plevaním kvetinových ostrovčekov, ktoré skrášľujú našu obec a rozdelila zložkám tieto
ostrovčeky. Nevyriešené zostali detské ihriská pri bytovkách Na Prosnisku a Na Močiari.
Navrhla, že tieto ihriská by si mohli vziať na starosť obyvatelia z bytoviek.
Ing. Silvia Ďungelová – pripomenula preloženie sochy sv. Jána Nepomuckého. Starosta
doplnil, že nápad preloženia sochy mu vnukol Ján Obšivan. Socha sa bude prekladať z areálu
spoločnosti KIA do otočne cyklotrasy smerom na Terchovú, aby bola verejne prístupná
pre všetkých.
Ing. Beáta Kasajová – informovala o postupe prác na obnove strechy kaštieľa. Občianske
združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom podporil Nadačný fond KIA v Nadácii
Pontis sumou vo výške 1000 eur. Predmetom projektu s názvom „Podpora dobrovoľníctva
pri obnove strechy“ bolo zabezpečenie stabilného lešenia - prenájom, montáž a demontáž.
Tento projekt podporil aj zamestnanec spoločnosti KIA, ktorý si odpracoval dobrovoľnícke
hodiny pri stavebnej činnosti. Prednostka pozvala všetkých ostatných na dobrovoľnú brigádu.
Michaela Chlebecová – poďakovala za živé vysielanie zasadania OZ na facebooku a
poprosila, či by bolo možné toto vysielanie zverejniť aj na oficiálnej stránke obce, keďže nie
každý má facebook.
Ďalší podnet pani Chlebecovej sa týka rodičov, detí a mládeže. Konzultovala ho
s poslankyňou Mgr. Hreusovou, poslala jej všetky podklady a poprosila ju, aby podnet
predniesla ona, pretože jej slovo má väčší hlas ako pani Chlebecovej a vie označiť časové
plnenie a zabezpečiť kontrolu.
Mgr. Hreusová informovala o požiadavke pani Chlebecovej, ktorá znela: „Akým spôsobom
môže obec, zriaďovateľ CVČ pomôcť nám rodičom, aby sme sa včas a jednoduchšie
dozvedeli podrobnosti o voľnočasových aktivitách organizovaných CVČ pre naše deti a
mládež počas jarných, letných a vianočných prázdnin. Väčšina rodičov by uvítala, aby sa
v dobe internetu tieto informácie zverejňovali na oficiálnej stránke obce a to dostatočne
vopred, aspoň 2-3 týždne pred aktivitou spolu s podrobnosťami o aktivitách (plagát, program,
prihláška, počet voľných miest) a iné blízke informácie, ktoré by mohli byť nápomocné
pre rodičov.”
Mgr. Hreusová ďalej hovorila, že na stránke našej obce, v sekcii Organizácie sa nachádza
kolónka CVČ, v ktorej sa ale nenachádzajú informácie pre rok 2020, aké aktivity sa plánujú.
Táto skutočnosť súvisí so situáciou COVID 19, keďže všetky aktivity sú až do odvolania
zrušené. Pani Chlebecová sa pýta, ako dostať viac informácií ohľadom CVČ medzi občanov.
Starosta povedal, že informovanie občanov prebieha a na strane obce určite nie je problém, či
sa to týka škôl alebo CVČ. Všetko, čo zašlú a chcú zverejniť, sa na stránke, zverejní. Stačí,
aby riaditeľka CVČ zasielala informácie o blížiacich sa aktivitách, pozvánky a na stránke
obce sa tieto informácie zverejnia.
Mgr. Zuzana Mráziková – pochválila prístavbu obecného úradu, ktorá sa jej veľmi páči.
- bola by rada, keby sa v bytových domoch konala v najbližšom čase bytová schôdza.
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Bod č. 11 – Uznesenie
Bod č. 12 – Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť. Rokovanie sa ukončilo
o 19:07 hod.
V Tepličke nad Váhom, dňa 24.06. 2020.

Zapísala:

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

Záznam overili: Ing. Anton Zvarík .............................................................................................

Mgr. Martin Kukan ...........................................................................................

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

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