Záznam
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom,
konaného dňa 24.10. 2018 na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom
Prítomní: zástupca starostu obce, prednostka obecného úradu, hlavná kontrolórka obce,
poslanci obecného zastupiteľstva, hostia, zapisovateľka.
Zasadnutie sa začalo o 15:00 hod. Prítomní boli 6 poslanci. OZ bolo uznášaniaschopné.
Bod č. 1 – Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril a rokovanie viedol zástupca
starostu obce Ľuboš Mrázik. Privítal prítomných poslancov a hostí.
Na otvorení zasadnutia boli prítomní 6 poslanci z celkového počtu 9 poslancov.
Zástupca starostu 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 26.09. 2018
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2018 rozpočtovými opatreniami
5. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.
2017
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2019, návrh programového rozpočtu obce na rok 2019 - 2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 a k programovému
rozpočtu na roky 2019 - 2021
8. Schválenie návrhu zámeny pozemkov CKN parcela č. 3185/5 za CKN parcelu č. 428/10
za účelom vybudovania miestnej komunikácie z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Schválenie návrhu kúpy nehnuteľnosti CKN parcela č. 2768/94 za účelom rozšírenia miestnej
komunikácie
10. Schválenie návrhu kúpy nehnuteľnosti CKN parcela č. 2400/10 za účelom rozšírenia miestnej
komunikácie ulica Na Jamu
11. Návrh spracovania textu a jeho prepísanie do obecnej kroniky za obdobie 2017
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Uznesenie
15. Záver
Po prednesení návrhu prebehlo hlasovanie. Všetci poslanci hlasovali za predložený návrh.

Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
zápisnice
Zástupca starostu navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Annu Hudekovú a Pavla Holešu.
Za overovateľov zápisnice navrhol Miroslava Šupolíka a Ing. Štefana Moravčíka.
Za zapisovateľku určil zamestnankyňu obecného úradu Janu Lazarovú.
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 26.09. 2018
Zástupca starostu povedal, že z minulého Obecného zastupiteľstva vzišla úloha pre pani
prednostku, a to vypracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác na vodnom toku
Dedinský potok v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Prednostka
povedala, že úloha zostáva ešte v trvaní, pretože je to dlhší proces.
Ďalšia úloha bola pre stavebný úrad, a to zabezpečiť vypracovanie projektu rekonštrukcie
Poľnohospodárskej ulice s dôrazom na odvodnenie. Táto úloha je tiež v trvaní.
Posledná úloha bola tiež pre stavebný úrad - upozorniť Stredoslovenskú distribučnú, a.s.
na naklonené elektrické stĺpy v našej obci. Upozornenie bolo zaslané, odpoveď ešte neprišla,
takže úloha je tiež v trvaní.
Poslanci zobrali informácie na vedomie.
Bod č. 4 – Návrh na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2018 rozpočtovými
opatreniami
Zástupca starostu dal slovo pracovníčke obecného úradu p. Mravcovej, ktorá predniesla návrh
na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2018.
Ide o zmenu schváleného rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 9/2018 zo dňa
24.10. 2018 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
6 541,32 EUR a zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 6 541,32 EUR.
Ďalej ide o zmenu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2018 rozpočtovým opatrením
č. 9/2018 zo dňa 24.10. 2018, t.j. zvýšenie rozpočtových príjmov vo výške 17 282,93 EUR
a zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 15 602,93 EUR.
Potom ide o zmenu schváleného rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2018
rozpočtovým opatrením č. 10/2018 zo dňa 24.10. 2018, t.j. presun rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
Ďalšia zmena rozpočtu sa týka Školskej jedálne, Školská 491/18 A, Teplička nad Váhom. Ide
o rozpočtové opatrenie č. 11/2018 zo dňa 24.10. 2018, t.j. zvýšenie rozpočtových príjmov
vo výške 1 616,07 EUR a zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške 1 616,07 EUR.
Ďalej ide o úpravu rozpočtu Školskej jedálne, Školská 491/18 A, Teplička nad Váhom
rozpočtovým opatrením č. 12/2018 zo dňa 24.10. 2018, t.j. presun rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
Nasledujúcou zmenou je úprava rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Školská 490,
Teplička nad Váhom rozpočtovým opatrením č. 13/2018 zo dňa 24.10. 2018, t.j. zvýšenie
rozpočtových príjmov vo výške 2 985,92 EUR a zvýšenie rozpočtových výdavkov vo výške
4 665,92 EUR.
Ďalšia zmena rozpočtu sa týka Základnej školy s materskou školou, Školská 490, Teplička
nad Váhom. Ide o rozpočtové opatrenie č. 14/2018 zo dňa 24.10. 2018, t.j. presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a výdavky.
Poslednou zmenou je úprava rozpočtu Centra voľného času, Školská ulica 1007/16, Teplička
nad Váhom rozpočtovým opatrením č. 15/2018 zo dňa 24.10. 2018, t.j. presun rozpočtových
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
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O 15:25 hod. prišla poslankyňa Magdaléna Šeligová.
Po prerokovaní dal zástupca starostu za zmeny schváleného rozpočtu na rok 2018
rozpočtovými opatreniami č. 9/2018, č. 10/2018, č. 11/2018, č. 12/2018, č. 13/2018,
č. 14/2018 a č. 15/2018 hlasovať a všetci poslanci boli za.
Bod č. 5 – Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2017
Zástupca starostu udelil slovo prednostke, ktorá predniesla Správu nezávislého audítora Ing.
Márie Kasmanovej, z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. V správe bolo uvedené:
Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej
účtovnej závierky:
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej
správy zostavenej za rok 2017 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou a
s individuálnou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve vrátane
údajov individuálnej výročnej správy, ktoré sa v nej uviedli v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2017
zobrali poslanci na vedomie.
Bod č. 6 – Návrh rozpočtu obce na rok 2019, návrh programového rozpočtu obce na rok
2019 - 2021
Zástupca starostu dal opäť slovo pracovníčke obecného úradu p. Mravcovej, ktorá predniesla
návrh rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií na rok 2019 a návrh programového
rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií na rok 2019 - 2021. Po prednesení zástupca
starostu poďakoval a otvoril rozpravu.
Zástupca starostu po prednesení stanoviska hlavného kontrolóra k rozpočtu obce a jej
rozpočtových organizácií na rok 2019 a k programovému rozpočtu obce a jej rozpočtových
organizácií na rok 2019 – 2021 dal hlasovať a všetci poslanci oba rozpočty schválili.
Bod č. 7 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2019 a
k programovému rozpočtu na roky 2019 - 2021
Hlavná kontrolórka Ing. Eva Milová predniesla odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií na rok 2019 a k návrhu programového
rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií na roky 2019 – 2021. Na základe skutočností
doporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.
Všetci prítomní poslanci vzali stanovisko hlavného kontrolóra na vedomie.
Bod č. 8 – Schválenie návrhu zámeny pozemkov CKN parcela č. 3185/5 za CKN parcelu
č. 428/10 za účelom vybudovania miestnej komunikácie z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Zástupca starostu povedal, že ide o prevod majetku obce Teplička nad Váhom zámenou
pozemkov 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 a spôsobom podľa § 611
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zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, pozemok CKN parcela
č. 3185/5 o výmere 80 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 pre kat. úz.
Teplička nad Váhom, nachádzajúcej sa vo výlučnom vlastníctve obce Teplička nad Váhom
za pozemok CKN parcela č. 428/10 o výmere 80 m², záhrady, nachádzajúcej sa v kat. úz.
Teplička nad Váhom, odčlenenej Geometrickým plánom č. 87/2018 zo dňa 15.05. 2018,
vyhotoveným: Geometra Žilina, spol. s r.o., IČO: 36418897, úradne overeným Okresným
úradom Žilina dňa 13.06. 2018 pod č. G1 – 1011/2018 od pôvodnej CKN parcely č. 428/3,
výmera 218 m2, záhrady, zapísaná na LV č. 3051 pre kat. úz. Teplička nad Váhom
vo vlastníctve Igora Babjaka, Antónie Babjakovej, Ľubomíra Babjaka, Gabriely Babjakovej,
Teplička nad Váhom.
Odôvodnenie: Účelom zámeny je nadobudnutie výlučného vlastníckeho práva obcou Teplička
nad Váhom k novovytvorenej CKN parcele č. 428/10 o výmere 80 m2, záhrady,
nachádzajúcej sa v kat. úz. Teplička nad Váhom ako pozemku, na ktorom bude v budúcnosti
vybudovaná miestna komunikácia v zmysle § 1, ods. 2 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb.
v znení neskorších právnych predpisov.
Po prerokovaní dal zástupca starostu hlasovať a všetci poslanci boli za zámenu pozemkov.

Bod č. 9 – Schválenie návrhu kúpy nehnuteľnosti CKN parcela č. 2768/94 za účelom
rozšírenia miestnej komunikácie
Zástupca starostu predniesol návrh kúpy pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
obce Teplička nad Váhom CKN parcely č. 2768/94 o výmere 216 m2, orná pôda, vedený
na LV č. 2320, vo vlastníctve Bukovinský & Chlipala, s. r. o., Svätoplukova 30, Bratislava
za účelom rozšírenia miestnej komunikácie a to za kúpnu cenu vo výške 27 EUR/m2,
v celkovej kúpnej cene 5 832 EUR.
Po rozprave dal zástupca starostu hlasovať a všetci poslanci boli za kúpu pozemku za účelom
rozšírenia miestnej komunikácie.

Bod č. 10 – Schválenie návrhu kúpy nehnuteľnosti CKN parcela č. 2400/10 za účelom
rozšírenia miestnej komunikácie ulica Na Jamu
Zástupca starostu povedal, že ide o kúpu pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území
obce Teplička nad Váhom CKN parcely č. 2400/10 o výmere 209 m2, orná pôda, odčlenenej
od pozemku parc. č. 2400/2 podľa geometrického plánu 43432611-149/2018 zo dňa 18. 09.
2018, ktorý vyhotovil Ing. Radomír Blažek – Geodetic, pozemok je umiestnený mimo
zastavaného územia obce, vedený na LV č. 5284, vo vlastníctve Ing. Mateja Králika
za účelom rozšírenia budúcej miestnej komunikácie ulica Na Jamu a to v celkovej kúpnej
cene 1 EURO.
Zástupca starostu dal hlasovať a všetci poslanci boli za.
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Bod č. 11 – Návrh spracovania textu a jeho prepísanie do obecnej kroniky za obdobie 2017
Prednostka hovorila, že kronikárka obce Zuzana Mráziková predložila zápis do obecnej
kroniky za rok 2017. Tento materiál zachytáva všetky dôležité udalosti počas kalendárneho
roka. Poslancom bol materiál zaslaný a mohli si ho prečítať a vzniesť pripomienky.
Po zapracovaní pripomienok dal zástupca starostu hlasovať a všetci poslanci schválili
spracovanie textu a jeho prepísanie do obecnej kroniky za obdobie roku 2017.
Bod č. 12 – Rôzne
A) Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce
Prednostka informovala poslancov o návrhu náhrady platu starostovi obce Teplička
nad Váhom za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov. Nakoľko starosta obce v roku 2018 zabezpečoval neodkladné úlohy
súvisiace s výkonom samosprávnej pôsobnosti a s výkonom prenesenej pôsobnosti štátnej
správy zostala mu nevyčerpaná dovolenka za rok 2018 v počte 27,5 dňa. Z vyššie uvedených
skutočností a v dôsledku, že sa končí funkčné obdobie navrhujeme OZ schváliť preplatenie
nevyčerpanej dovolenky za rok 2018. Dovolenka bude preplatená vo výplate za mesiac
november 2018.
Zástupca starostu dal za návrh hlasovať a všetci poslanci boli za.
B) Návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ, hlavnej kontrolórke obce
Ing. Hudeková predložila návrh na vyplatenie odmien poslancom OZ na základe zásad
odmeňovania poslancov obce Teplička nad Váhom, čl. 7, mimoriadna odmena poslanca a
člena komisie, s prihliadnutím na výkon funkcie a zohľadňujúc prácu poslanca navrhla
jednorazovú odmenu poslancom OZ pre II. polrok 2018 vo výške 200 EUR.
Ing. Moravčík dal návrh na odmenu vo výške 250 EUR.
Zástupca starostu dal hlasovať za návrh vyplatenia odmeny poslancom obecného
zastupiteľstva za výkon funkcie a aktivitu za II. polrok 2018 vo výške 250 EUR pre každého
poslanca a poslanci boli za. Ing. Hudeková sa hlasovania zdržala.
Ďalej predložila Ing. Hudeková návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce
za výkon funkcie a aktivitu za II. polrok 2018 vo výške jedného platu t.j. 428 EUR.
Zástupca starostu dal za návrh hlasovať a poslanci boli za. Ing. Hudeková sa hlasovania
zdržala.

C) Návrh na vyradenie majetku obce

Vyraďovacia komisia Obecnej knižnice predložila OZ v zmysle zákona č. 183/2000
o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej
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pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej a
ustanovenia vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu v knižniciach, v súlade s § 4 návrh na vyradenie knižničného fondu
vo výške 21,61 EUR z dôvodu opotrebovanosti a zastaranosti.
Ďalším materiálom na vyradenie je dlhodobý nehmotný majetok – územný plán obce,
zaradený do evidencie 01.10. 2009 v obstarávacej cene 54 710,21 EUR, v zostatkovej cene
0 EUR.
Zástupca starostu dal hlasovať za vyradenie knižničného fondu vo výške 21,61 EUR a
nehmotného majetku - územný plán v zostatkovej cene 0 EUR. Všetci poslanci boli za.

Bod č. 13 – Diskusia
Miroslav Šupolík - poďakoval všetkým za spoluprácu počas volebného obdobia 2014 – 2018.
Pavol Holeša - tiež poďakoval za spoluprácu za celé volebné obdobie.
Mgr. Magdaléna Šeligová - predniesla pripomienku zo zasadnutia Rady školy ohľadom
nebezpečnej dopravy pred školským areálom v ranných hodinách počas školského roka.
Po prerokovaní pripomienky sa poslanci zhodli, aby ulica Žofie Bosniakovej bola v čase
od 07:15 hod. do 08:00 hod. jednosmerná a prichádzajúce autá odchádzali po Školskej ulici
buď smerom na Placovú ulicu alebo smerom k cintorínu. Situáciu bude Obecný úrad naďalej
monitorovať.
Ing. Anna Hudeková - poďakovala všetkým za doterajšiu spoluprácu.
Ing. Anton Zvarík - tiež poďakoval za spoluprácu.
Ing. Štefan Moravčík - poďakoval za spoluprácu a Obecnému úradu za vybudovanie
chodníka.
Ľuboš Mrázik - poďakoval za celé volebné obdobie a poprial všetkým veľa úspechov.
Ing. Eva Milová - tiež všetkým poďakovala za príjemnú spoluprácu.
Ing. Beáta Kasajová - poďakovala celému OZ za spoluprácu, ústretovosť a ochotu pri riešení
problémov.

Bod č. 14 – Uznesenie
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Bod č. 15 – Záver
Zástupca starostu poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť. Rokovanie sa
ukončilo o 17:48 hod.
V Tepličke nad Váhom, dňa 24.10. 2018

Zapísala:

Jana Lazarová

Záznam overili: Miroslav Šupolík

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

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

.................................................
Ľuboš Mrázik
zástupca starostu obce
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