Záznam
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom,
konaného dňa 20.06. 2019 na Obecnom úrade v Tepličke nad Váhom
Prítomní: starosta obce, zástupkyňa starostu, prednostka obecného úradu, hlavná kontrolórka
obce, poslanci obecného zastupiteľstva, hostia, zapisovateľka.
Zasadnutie sa začalo o 16:00 hod. Prítomní boli 7 poslanci z celkového počtu 9 poslancov.
Ing. Anton Zvarík prišiel 17:50 hod. Matej Zajac a Pavol Verčík 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.
Na zasadnutí boli prítomní 7 poslanci z celkového počtu 9 poslancov. Ing. Anton Zvarík
prišiel 17:50 hod. Matej Zajac a Pavol Verčík sa ospravedlnili.
Starosta obce predniesol návrh programu OZ:
1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Ocenenie Mgr. Štefanie Marfiakovej, riaditeľky Základnej školy s materskou školou
Teplička nad Váhom za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a rozvoja školy
4. Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom
konaného dňa 24.04.2019
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2019 rozpočtovými
opatreniami
6. Návrh záverečného účtu obce Teplička nad Váhom a rozpočtové hospodárenie za rok
2018
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Teplička nad Váhom
8. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a súhrnná správa z auditu
účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2018
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2019 o zákaze požívania
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
10. Návrh novely č. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2019 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Teplička nad Váhom č. 5/2017
11. Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov obecnej rady, predsedov a členov
komisií obce Teplička nad Váhom
12. Analýza príjmov a výdavkov obce Teplička nad Váhom v oblasti odpadového
hospodárstva za obdobie rokov 2015 až 2018
13. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom na II. polrok
2019

14. Rôzne
15. Diskusia
16. Uznesenie
17. Záver
Po prednesení požiadal starosta na návrh vedúcej školskej jedálne v Tepličke nad Váhom
Barbory Sládkovej o zmenu programu a to presunutie bodu č. 10 za bod č. 3. Návrh nového
programu:
1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Ocenenie Mgr. Štefanie Marfiakovej, riaditeľky Základnej školy s materskou školou
Teplička nad Váhom za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a rozvoja školy
4. Návrh novely č. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2019 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Teplička nad Váhom č. 5/2017
5. Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom
konaného dňa 24.04.2019
6. Návrh na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2019 rozpočtovými
opatreniami
7. Návrh záverečného účtu obce Teplička nad Váhom a rozpočtové hospodárenie za rok
2018
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Teplička nad Váhom
9. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a súhrnná správa z auditu
účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2018
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2019 o zákaze požívania
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
11. Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov obecnej rady, predsedov a členov
komisií obce Teplička nad Váhom
12. Analýza príjmov a výdavkov obce Teplička nad Váhom v oblasti odpadového
hospodárstva za obdobie rokov 2015 až 2018
13. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom na II. polrok
2019
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Uznesenie
17. Záver
Po prednesení nového návrhu prebehlo hlasovanie. Všetci poslanci hlasovali za predložený
návrh na zmenu 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 Mgr. Barboru Hreusovú a Mgr. Martina
Kukana. Za zapisovateľku určil zamestnankyňu obecného úradu Radku Mintálovú.
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K predloženému návrhu neboli pripomienky. Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní
poslanci.
Bod č. 3– Ocenenie Mgr. Štefanie Marfiakovej, riaditeľky Základnej školy s materskou
školou Teplička nad Váhom za dlhoročný prínos v oblasti vzdelávania a rozvoja školy
Starosta dal slovo Mgr. Magdaléne Šeligovej, ktorá predniesla krátky prierez úspechov
a dosiahnutých výsledkov pri príležitosti odchodu z funkcie riaditeľky. Na post riaditeľky
školy nastúpila v roku 1991. Počas jej funkčného obdobia bola vybudovaná nová kotolňa,
dokončila sa telocvičňa, prebehla veľká rekonštrukcia budovy základnej školy a materskej
školy. Zabezpečila obnovu vnútorných priestorov školy – zborovne a výmenu nábytku
v triedach. Podporovala zavádzanie informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho
procesu zapojením sa do projektu Infovek, vybavením učební interaktívnymi tabuľami
a počítačmi. Vďaka projektu Dielne 2 získala pre školu pomôcky v hodnote 50 000€ na
zlepšenie výučby predmetov chémia, biológia, fyzika a technika. Pracovala aj na projekte
Zdravý životný štýl. V poslednom období podporovala výstavbu školskej jedálne, zriadenie
novej špeciálnej učebne a nových priestorov pre školský klub. Spolupracovala s viacerými
organizáciami pôsobiacimi v našej obci ako sú Základná umelecká škola F. Špániho (bolo
zriadené elokované pracovisko), Centrum voľného času, Červený kríž, Úniou žien, Obecným
úradom, Domovom Pokoja Ž. Bosniakovej a ZŠ Ž. Bosniakovej. Následne starosta poďakoval
za výborné výsledky, reprezentáciu školy a vzájomnú spoluprácu počas výkonu funkcie
riaditeľky. Mgr. Štefanie Marfiaková poďakovala za ocenenie, taktiež za dlhoročnú
spoluprácu s Obecným úradom, spolkami a združeniami v obci a zároveň popriala veľa
úspechov kolektívu Základnej školy s materskou školou.
Zasadnutie OZ bolo prerušené od 16:22 hod. do 17:00 hod.
Bod č. 4– Návrh novely č. 2 všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teplička nad Váhom č. 5/2017
Návrh predniesla Mgr. Magdaléna Šeligová a následne starosta udelil slovo vedúcej školskej
jedálne Barbore Sládkovej. Informovala, že od 01.09.2019 vstupujú do platnosti nové
finančné pásma na nákup potravín. Tiež informovala, že od septembra 2019 bude vyšší počet
stravníkov. Uviedla, že desiaty pre žiakov boli zrušené z dôvodu nedostatku pracovných síl
a aj z dôvodu, že deti nechávali veľa ostatkov, čím sa zvyšovali náklady a plytvalo sa
potravinami. Starosta dal slovo právnikovi, ktorý nemal k predloženému návrhu novely
pripomienky.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za.
Bod č. 5– Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom
konaného dňa 24.04.2019
Starosta dal slovo zástupkyni, ktorá povedala, že z predchádzajúcich Obecných
zastupiteľstiev vzišla úloha upozorniť Stredoslovenskú distribučnú, a.s. na naklonené
elektrické stĺpy v našej obci. Našu požiadavku vyhodnotili ako opodstatnenú a lehotu na
odstránenie si dali jeden mesiac. V druhom liste si lehotu predĺžili na základe
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poveternostných podmienok ešte o mesiac. Pridelili nám poradové číslo a máme čakať kým
budeme na rade. Poslanci žiadajú o urgenciu vyriešenia situácie. Takže úloha zostáva v
trvaní.
Pri tejto príležitosti starosta informoval o prebratí staveniska v rámci stavby „Prestavba a
prístavba obecného úradu – Preložka vzdušného vedenia NN, ktorú bude realizovať firma
Elektro energetické montáže a.s.
Ďalšia úloha bola pre stavebný úrad, a to zabezpečiť vypracovanie projektu rekonštrukcie
Poľnohospodárskej ulice s dôrazom na odvodnenie. Starosta informoval, že je spracovaný
polohopisný a výškopisný plán. Úloha je zadaná projektantovi na spracovanie návrhu. Táto
úloha zostáva stále v trvaní.
Ďalšou úlohou pre prednostku OcÚ bolo vypracovať analýzu príjmov a výdavkov obce
na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v termíne do 30.05.
2019. Analýza je samostatný bod programu. Úloha splnená.
Poslanci zobrali informácie o plnení úloh z uznesení OZ na vedomie.
Bod č. 6 – Návrh na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2019 rozpočtovými
opatreniami
Príchod Ing. Zvaríka o 17:50 hod.
Starosta dal slovo zamestnankyni obecného úradu Anne Mravcovej, ktorá predniesla návrh
na úpravu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2019. Ide o zmenu schváleného
rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019 zo dňa 20.06.2019 podľa §14 odst. 2,
písm. b) zákona č. 583/2004, t.j. povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov. To je zvýšenie rozpočtových príjmov vo výške 551 145,32 EUR. Ďalej ide o zmenu
rozpočtu obce Teplička nad Váhom rozpočtovým opatrením č. 2/2019 zo dňa 20.06.2019, t.j.
čerpanie rezervného fondu podľa rozpisu vo výške 529 145,32 EUR na :
- výdavky verejnej správy vo výške 388 985,21 EUR, v tom: pozemky a budova, územný
plán, softvér Kerber, prestavba a prístavba OcÚ, vodovod Pod Vršky a Zámostie
- cestná doprava vo výške 38 664,93 EUR, v tom cyklotrasa (Pod horou), cyklomagistrála,
pozemok.
- nakladanie s odpadmi vo výške 58 008,59 EUR, v tom polopodzemné kontajnery,
kanalizácia Pod Vršky a Zámostie.
- verejné osvetlenie vo výške 2 139,38 EUR - Na jame
- rekreačná a športová činnosť vo výške 36 464,90 EUR, v tom garáže – rekonštrukcia,
zavlažovací systém.
- vysielacie a vydavateľské služby vo výške 4 882,31 EUR.
Potom ide o zmenu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2019 rozpočtovým opatrením
č. 3/2019 zo dňa 20.06.2019, t.j. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného
rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.
Ďalšia úprava rozpočtu sa týka ZŠ s MŠ. Ide o zmenu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na
rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 4/2019 zo dňa 20.06.2019, t.j. t.j. zvýšenie rozpočtových
príjmov vo výške 2 388,81 EUR a rozpočtových výdavkov vo výške 41 988,81.
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Ďalšia úprava sa týka Školskej jedálne. Ide o zmenu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na
rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 5/2019 zo dňa 20.06.2019, t.j. zvýšenie rozpočtových
výdavkov vo výške 34 200,00 EUR.
Starosta informoval o kúpe osobného automobilu od r. Peknušovej.
Po prerokovaní dal starosta za zmeny schváleného rozpočtu na rok 2019 rozpočtovými
opatreniami č. 2/2019, 3/2019, 4/2019 a 5/2019 hlasovať a všetci poslanci boli za.
Bod č. 7 – Návrh záverečného účtu obce Teplička nad Váhom a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018
Starosta dal opäť slovo zamestnankyni obecného úradu, Anne Mravcovej, ktorá predniesla
návrh záverečného účtu obce Teplička nad Váhom a rozpočtové hospodárenie za rok 2018.
Hovorila, že príjmy celkom boli 4 266 241,87 EUR a výdavky celkom boli 4 260 591,87
EUR, rozpočet obce bol 5 650,00 EUR. Financovanie schodku rozpočtu obce zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upraveného o nevyčerpané finančné prostriedky bude z rezervného fondu obce v celkovej
výške 84 342,15 EUR. Použitie zostatku finančných operácií bude na tvorbu rezervného
fondu v sume 529 145,32 EUR.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za.
Bod č. 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Teplička nad
Váhom
Starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Evu Milovú, ktorá predniesla stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu.
Poslanci vzali stanovisko na vedomie.
Bod č. 9 – Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a súhrnná správa
z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2018
Starosta vyzval prednostku, aby predniesla Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky a súhrnnej správy z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2018.
Poslanci vzali správu nezávislého audítora na vedomie.
Bod č. 10 – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2019 o zákaze požívania
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
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Starosta informoval, že Návrh bol zverejnený na webovom sídle aj na vývesnej tabuli obce. V
stanovenej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky. Mgr. Michal Grošaft upozornil na
opravu v §3 bod 2 a v §4 a navrhol slovo „sídlo“ nahradiť slovom „prevádzka“. Po
zapracovaní pripomienok bude kópia VZN zaslaná prevádzkam na území obce Teplička nad
Váhom, ktorých sa to týka.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za. So zapracovanými pripomienkami bude VZN
zverejnené na webovom sídle obce.
Bod č. 11 – Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov obecnej rady, predsedov a členov
komisií obce Teplička nad Váhom
Starosta dal slovo prednostke, ktorá predniesla Návrh zásad odmeňovania poslancov, členov
obecnej rady, predsedov a členov komisií obce Teplička nad Váhom.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za.
Bod č. 12 – Analýza príjmov a výdavkov obce Teplička nad Váhom v oblasti odpadového
hospodárstva za obdobie rokov 2015 až 2018
Starosta dal opäť slovo prednostke, ktorá predniesla Dôvodovú správu a Analýzu príjmov
a výdavkov obce Teplička nad Váhom v oblasti odpadového hospodárstva za obdobie rokov
2015 až 2018 na základe odporúčania členov kontrolnej skupiny NKÚ. Vzhľadom na
každoročne sa zvyšujúce náklady v odpadovom hospodárstve sa javí možnosť úpravy
poplatku za KO v nasledujúcom roku zo súčasných 17,99 EUR na 22,- €. Komisia ochrany
životného prostredia a verejného majetku s návrhom súhlasí. Ing. Hudeková upozornila, že je
potrebné vychovávať občanov k tomu, aby separovali. OZ ukladá Komisii finančnej stratégie
a správy obecného majetku spracovať porovnanie vplyvov úpravy dane z nehnuteľnosti
a poplatku za komunálny odpad na rozpočet obce.
Poslanci vzali analýzu a zvýšenie poplatku na vedomie.
Bod č. 13 – Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom na II.
polrok 2019
Starosta predniesol termíny OZ na II. polrok 2019:
18.9.2019 o 15:00 hod.
30.10.2019 o 15:00 hod
11.12.2019 o 15:00 hod.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci boli za.
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Bod č. 14 – Rôzne
A) Vymáhanie pohľadávky od rod. Ďugelovej.
Starosta informoval poslancov o návrhu podaní súdnej žaloby v mene obce Teplička nad
Váhom, ako veriteľa, proti rod. Ďugelovej o zaplatenie dlžnej sumy 716,55 EUR
s príslušenstvom vzniknutej zo zmluvy o nájme č. 166/2017 uzatvorenej medzi obcou
Teplička nad Váhom ako prenajímateľom a Petrom Ďugelom a Monikou Ďugelovou ako
nájomcom dňa 01.12.2017. Zároveň predniesol návrh na udelenie plnej moci Mgr. Michalovi
Grošaftovi, advokátovi, so sídlom Hodžova 13, 010 01, na podanie príslušnej žaloby v mene
obce Teplička nad Váhom a následne na zastupovanie obce Teplička nad Váhom v Súdnom
konaní.
Starosta dal za predložený návrh hlasovať a všetci poslanci boli za
.
B) Zápis rozhodnutia o schválení ROEP v k. ú. Teplička nad Váhom do katastra
nehnuteľností
Starosta informoval poslancov o doručení Oznámenia Okresného úradu Žilina, katastrálny
odbor o zápise rozhodnutia o schválení ROEP v katastrálnom území Teplička nad Váhom do
katastra nehnuteľnosti v zmysle Metodického návodu .
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
C) Informácia o výberovom konaní riaditeľa CVČ a riaditeľa Základnej školy
s materskou školou
Starosta informoval o prebiehajúcom výberovom konaní riaditeľa CVČ a riaditeľa ZŠ s MŠ.
Na funkciu riaditeľa CVČ bol prihlásený jeden uchádzač a na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ traja
uchádzači.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
D) Informácia o príprave procesu výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra
obce Teplička nad Váhom
Starosta predniesol poslancom OZ informáciu o príprave procesu výberového konania na
funkciu hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom, nakoľko funkčné obdobie HKO
končí 31.10.2019. V zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je potrebné
vykonať v priebehu 60 dní pred ukončením funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra voľbu nového hlavného kontrolóra tak, aby post hlavného kontrolóra bol obsadený
od 1.11.2019, t.j. bola s ním uzatvorená zmluva na ďalšie funkčné obdobie.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
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E) Informáciu o Žiadosti ZŠ s MŠ o dotáciu na asistenta učiteľa.
Starosta informoval o žiadosti ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom o dotáciu na asistenta učiteľa,
ktorá bude predmetom nasledujúceho OZ.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
F) Návrh na kúpu pozemkov CKN parc. č. 350/104, parc. č. 350/24, parc. č. 350/6
a 350/132 vysporiadania ul. Pri Bráne
Starosta hovoril, že ide o nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce Teplička
nad Váhom, pozemky v k.ú. Teplička nad Váhom v lokalite Pod Vršky za účelom
vysporiadania ul. Pri Bráne. Ide o zvyšné parcely, nakoľko neboli známi vlastníci a obec
čakala na zápis ROEP.
1. parcela č. CKN 350/104 o výmere 16 m², orná pôda, vedená na LV č. 2273 vo vlastníctve
Bieliková Mária, bytom Dobšinského 19, Žilina, Ing. Chabadová Anna, A. Bernoláka 64, 010
01 Žilina, Kasáková Margita, Za jarkom 191, 013 01 Teplička nad Váhom, Mitrová Gabriela,
Piešťanská 6, 010 07 Žilina, Šeliga Stanislav, Za jarkom 455, 013 01 Teplička nad Váhom
a Šeliga Ondrej, Pittsburgská 16, 010 07 Žilina
2. parcela č. CKN 350/24 o výmere 18 m², orná pôda, vedená na LV č. 5139 vo vlastníctve
Mintál Ervín, Za Jarkom 716/11, 013 01 Teplička nad Váhom, Ing. Halvoň Štefan, Hlinská
2615/10, 010 01 Žilina, Mráziková Ľubomíra, Na Močiar 809/5, 013 01 Teplička nad Váhom
3. novovytvorená parcela č. C KN 350/6 o výmere 64m2, orná pôda zapísaný nas LV č, 2130
vo vlastníctve Mintál Ervín, Za Jarkom 716/11, 013 01 Teplička nad Váhom, Ing. Halvoň
Štefan, Hlinská 2615/10, 010 01 Žilina, Mráziková Ľubomíra, Na Močiar 809/5, 013 01
Teplička nad Váhom
4. novovytvorená parcela č. C KN 350/132 o výmere 57m2, orná pôda zapísaný nas LV č.
2273 vo vlastníctve Bieliková Mária, bytom Dobšinského 19, Žilina, Ing. Chabadová Anna,
A. Bernoláka 64, 010 01 Žilina, Kasáková Margita, Za jarkom 191, 013 01 Teplička nad
Váhom, Mitrová Gabriela, Piešťanská 6, 010 07 Žilina, Šeliga Stanislav, Za jarkom 455, 013
01 Teplička nad Váhom a Šeliga Ondrej, Pittsburgská 16, 010 07 Žilina
Podľa geometrického plánu č. 6/2019, ktorý bol vyhotovený geodetickou kanceláriou
Geometra Žilina spol. s r.o. dňa 25.01.2019 za celkovú kúpnu cenu 18,- eur (1,- euro v
prospech každého predávajúceho za každú parcelu).
G) Informáciu o obsadení funkcie konateľa Žilina Invest s.r.o.
Starosta informoval o obsadení funkcie konateľa firmy Žilina Invest s.r.o. - JUDr. Vachan
Peter, ktorý bol navrhnutý do funkcie obcou Nededza.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
H) Informácia o príprave projektov na realizáciu projektu chodníka na ulici Žofie
Bosniakovej
Starosta informoval o príprave projektov na realizáciu projektu chodníka na ulici Žofie
Bosniakovej.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie
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Bod č. 15–Diskusia
Mgr. Šeligová Magdaléna – spýtala sa starostu, či by bolo možné ponechať bezbariérový
prístup do Základnej školy Žofie Bosniakovej tak, ako to bolo počas volieb.
Mgr. Hreusová Barbora – poďakovala obci za celý bežecký tím na akcii The Run Slovakia.
Tlmočila od občana sťažnosť na akciu „Halušky“, ktorá sa konala pri Flamengo bare. Starosta
povedal , že povolenie na jednorazové predĺženie hodín mu bolo schválené v zmysle VZN
avšak nie na verejnom priestranstve. Sťažnosť bola podaná aj elektronicky formou e-mailu.
Taktiež reagovala na ohňostroj spoločnosti KIA pri akcii Family day, ktorý bol nadmerne
hlučný a neskoro – po 23:00 hod.
Mgr. Martin Kukan – tlmočil sťažnosť od p. Smidu na zlé odvodnenie ul. A. Hlinku. Problém
však je že občania si svojvoľne umiestňujú obrubníky pri svojich rodinných domoch a tým
znemožňujú odtok dažďovej vody. Starosta odporučil, aby p. Smida kontaktoval poslanca Ing.
Moravčíka Štefana. Informoval, že komisia ochrany ŽP a verejného poriadku neodporúča Eco
dog toilet. Vhodnejšie riešenie by bolo osadenie košov na psie exkrementy.
Ing. Zvarík Anton – upozornil na výstavbu obrubníkov na ul. Železničná, je potrebné nariadiť
zastavenie prác z dôvodu bezpečnosti.
Štefan Smrekovský – spýtal sa na úlohu ohľadom nelegálnych stavieb v obci. Starosta
informoval, že od 15.07.2019 nastúpi na stavebný úrad nová zamestnankyňa s potrebnou
dlhoročnou praxou. Ďalej upozornil na uvoľnený stĺpik aj s dlažbou na ul. Na Močiar.
Informoval o zasadnutí Komisie legislatívno právnej ohľadom cesty Na Straník, vyslovili
podporu obmedzenia premávky. Informoval o Nájomnej zmluve s Bývalým urbárom –
pozemkových spoločenstvom Teplička nad Váhom. Komisia súhlasí s návrhom Nájomnej
zmluvy, odporúčajú preniesť daňovú povinnosť na obec, s čím sa viaže povinnosť Nájomcu
do katastra nehnuteľností. Zmluva bude predložená Bývalému urbáru – pozemkové
spoločenstvo na pripomienkovanie.
Ing. Štefan Moravčík – poďakoval za chodník na ul. Fatranská a prechody pre chodcov. Tiež
poďakoval za aktivitu pri riešení odvodnenia ul. Poľnohospodárska. Upozornil na osadenie
značiek pri zjazde z Lávky na ul. Železničná, nakoľko cyklisti schádzajú vo veľkej rýchlosti.
Odporúča osadenie dopravného značenia „Pozor cyklisti“.
Michaela Chlebecová - spýtala na sa multifunkčnú halu, či sa v tom niečo udialo. Starosta
odpovedal že nie, povedal že v spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o. a Nadácie Pontis došlo
k zmene hovorcu. Hovorila, že jej chýba v obci tábor pre viac detí vo veku 6-15 rokov. Na
trhu je spoločnosť, ktorá sa zaoberá organizáciou táborov v okolí Žiliny, potrebujú len
poskytnúť priestory. Mgr. Barbora Hreusová povedala, že ak by sa v obci našiel koordinátor,
ktorý by zastrešoval takýto tábor, obec by to určite podporila a ona sama rada pomôže pri
takejto akcii. V súčasnej dobe je problém nájsť človeka, ktorý by si vzal na zodpovednosť
celkovú organizáciu. Starosta odpovedal, že určite podporí takúto vec, je ochotný sa stretnúť
s touto spoločnosťou. Poukázal na to, že v obci máme denný tábor Tuláčik, tábor na
futbalovom ihrisku, denný tábor Rybička a taktiež tábor organizovaný Farským úradom.
Organizácia tábora si vyžaduje vysokú zodpovednosť a profesionalitu.
Ďalej navrhla urobiť pre deti workoutové ihrisko na Nám. M. R. Štefánika. Starosta povedal
že obec nebude v blízkej dobe iniciovať žiadne aktivity na námestí M.R. Štefánika,
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v súčasnosti prebiehajú viaceré projekty – cyklotrasy, rekonštrukcia námestia, vysporiadanie
pozemkov, prestavba obecného úradu a pod. ktoré treba realizovať. Ďalej sa spýtala na
realizáciou kotolne pre Základnú školu z materskou školou a Základnú školu Žofie
Bosniakovej. Ing. Anton Zvarík povedal, že spracovaná projektová dokumentácia
a momentálne sa čaká na vyjadrenia dotknutých orgánov
Starosta informoval, že profesista ktorého sme oslovili ohľadom vypracovania návrhu
odkanalizovania ul. Pod Horou bol na miestnej ohliadke.
Július Králik - povedal že Bývalý urbár, pozemkové spoločenstvo je naklonený rozvoju
v obci. Ohľadom aktivít na Námestí M.R. Štefánika neboli doteraz oslovení zo strany
občanov.
Starosta na záver poďakoval tímu 15 bežcov, ktorí sa zúčastnili behu z Košíc do Bratislavy
v rámci The Run Slovakia 2019 a úspešne reprezentovali našu obec na tomto celoslovenskom
podujatí.
Bod č. 16 – Uznesenie
Bod č. 17– Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť. Rokovanie sa ukončilo o 20:30
hod.
V Tepličke nad Váhom, dňa 20.06.2019.
Zapísala:

Radka Mintálová

Záznam overili: Mgr. Barbora Hreusová
Mgr. Martin Kukan

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

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

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