Záznam
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom,
konaného dňa 27.02. 2019na 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 15:00 hod. Prítomní boli 7 poslanci. 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 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. Plnenie uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Teplička nad Váhom
konaného dňa 17.1.2019
4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
5. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Teplička nad Váhom č. 5/2017
6. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o umiestňovaní volebných
plagátov č. 2/2018
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom za rok 2018
8. Plán práce hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom na prvý polrok 2019
9. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 1192/3, č. 1191/4 na ul. Poľnohospodárska
10. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemkov parc č. 350/7, č. 350/9,
č. 350/80, č. 350/10 v lokalite Pod vršky a pozemkov parc. č. 2418/2, 2423/5, 2423/6
v lokalite Na jamu v prospech obce Teplička nad Váhom v k.u. Teplička nad Váhom
11. Návrh na zmenu a doplnok č. 2 územného plánu
12. Návrh na zaplatenie dane z nehnuteľnosti v splátkach
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Uznesenie
16. Záver
Po prednesení návrhu prebehlo hlasovanie. Všetci poslanci hlasovali za predložený 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 Mgr. Barboru Hreusovú a Mgr. Martina
Kukana. 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 17.01. 2019
Starosta dal slovo pani zástupkyni, ktorá povedala, že z predchádzajúcich Obecných
zastupiteľstiev vzišla úloha pre stavebný úrad, a to zabezpečiť vypracovanie projektu
rekonštrukcie Poľnohospodárskej ulice s dôrazom na odvodnenie. Táto úloha zostáva stále
v trvaní.
Ďalšia úloha bola upozorniť Stredoslovenskú distribučnú, a.s. na naklonené elektrické stĺpy
v našej obci. Upozornenie bolo zaslané, dostali sme dve odpovede. Našu požiadavku
vyhodnotili ako opodstatnenú a lehotu na odstránenie si dali jeden mesiac. V druhom liste si
lehotu predĺžili na základe poveternostných podmienok ešte o mesiac. Takže úloha zostáva
v trvaní.
Z ustanovujúceho OZ vzišlo odporúčanie starostovi obce viesť ďalšie rokovanie o návrhu
zmluvy o úhrade nákladov na vyvolané úpravy elektrického vedenia a verejného osvetlenia
v cestnom telese / cestných pomocných pozemkoch medzi Žilinským samosprávnym krajom
ako vlastníkom cesty, Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja ako správcom cesty a
Obcou Teplička nad Váhom ako vlastníkom vedenia a verejného osvetlenia. Ide o predĺženie
vonkajšieho osvetlenia v lokalite Sihoť. Starosta už rokovanie viedol a úloha zostáva naďalej
v trvaní.
Z 1. zasadania OZ vzišla úloha pre prednostku OcÚ, a to vypracovať Novelu VZN
o umiestňovaní volebných plagátov. Úloha je splnená.
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. Takže táto úloha tiež zostáva v trvaní.
Poslanci zobrali informácie o plnení úloh z uznesení OZ na vedomie.
Bod č. 4 –Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2019
Starosta dal slovo zamestnankyni obecného úradu p. 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. 1/2019 zo dňa 27.02. 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 193 998,04 EUR a zvýšenie
rozpočtových výdavkov vo výške 193 998,04 EUR.
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Ďalej ide o zmenu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2019 rozpočtovým opatrením
č. 1/2019 zo dňa 27.02.2019, t.j. zvýšenie rozpočtových príjmov vo výške 4 660,58 EUR
a rozpočtových výdavkov vo výške 4 660,58 EUR.
Starosta dal za úpravu rozpočtu hlasovať a všetci poslanci boli za.
Bod č. 5 –Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Teplička nad Váhom č. 5/2017
Starosta dal slovo prednostke OcÚ, ktorá povedala, že v súvislosti s novelou zákona v oblasti
poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa účinného od 01.01.
2019 predkladáme návrh novely VZN č. 2/2019. Novela Všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len VZN) č. 2/2019 bola vyvesená na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Počas tejto
doby neboli vznesené k návrhu novely VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teplička
nad Váhom žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať za novelu VZN č. 2/2019 a všetci poslanci boli za.
Bod č. 6 – Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o umiestňovaní
volebných plagátov č. 2/2018
Starosta dal opäť slovo prednostke OcÚ, ktorá povedala, že novela Všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len VZN) č. 3/2019 bola tiež vyvesená na úradnej tabuli obce po dobu 15
dní. Počas tejto doby boli vznesené k návrhu novely VZN pripomienky:
- §1, bod 1– doplnil sa text "voľby prezidenta Slovenskej republiky"
- §1, bod 2 – doplnil sa text "vo formáte A4"
Starosta dal hlasovať za novelu VZN č. 3/2019 a všetci poslanci boli za. So zapracovaním
pripomienok bude VZN zverejnené na webovom sídle obce.
Bod č. 7 – Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom za rok 2018
Starosta udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, Ing. Eve Milovej, ktorá predniesla Správu
o činnosti za rok 2018. Hovorila, že činnosť hlavnej kontrolórky obce (ďalej len HKO)
vychádza z plánu práce na rok 2018, ktorý bol odsúhlasený obecným zastupiteľstvom a bol
nasledovný:
1. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.
2. Kontrola zákonnosti, efektívnosti a účelnosti hospodárenia s financiami podľa rozpočtu
obce priebežne v roku 2017– Kontrola hospodárenia v Základnej škole s Materskou
školou Teplička nad Váhom.
3. Kontrola hospodárenia s financiami podľa rozpočtu obce v rokoch 2015 – 2017
v Domove Pokoja Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom.
4. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu o hospodárení obce
v roku 2017.
5. Kontrola zákonnosti, efektívnosti a účelnosti hospodárenia s financiami podľa rozpočtu
obce v roku 2018
- kontrola dokladov v učtárni a pokladni OcÚ,
- vykonávanie základnej finančnej kontroly,
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- splácanie úveru,
- čerpanie a vyúčtovanie dotácií poskytnutých obcou,
- vykonanie inventarizácie
6. Kontrola dodržiavania vnútorných predpisov pri prideľovaní dotácií príspevkovým
organizáciám a združeniam v obci Teplička nad Váhom pre rok 2019
- dodržanie termínov predloženia vyúčtovania v predchádzajúcich rokoch,
- termín podania žiadosti na poskytnutie dotácie,
- účel dotácie
7. Kontrola zameraná na plnenie ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
- podávanie, prijímanie
- evidencia,
- vybavenia
8. Kontrola zameraná na plnenie ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám
- podávanie, prijímanie
- evidencia,
- vybavenia
9. Vypracovanie Stanoviska HKO k Rozpočtu obce na rok 2019 a k Programovému rozpočtu
obce na roky 2019 – 2021.
Poslanci vzali správu o činnosti HKO na vedomie.
Bod č. 8 – Plán práce hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom na prvý polrok 2019
Starosta dal opäť slovo HKO obce, Ing. Eve Milovej, ktorá predniesla Plán práce na prvý
polrok 2019. Plán práce je nasledovný:
1. Správa o činnosti hlavného kontrolóra podľa plánu práce za rok 2018.
2. Kontrola zákonnosti, efektívnosti a účelnosti hospodárenia s financiami podľa rozpočtu
obce v roku 2018 - Kontrola hospodárenia s dotáciami príspevkových organizácií
a združení v obci za rok 2018.
3. Kontrola zákonnosti, efektívnosti a účelnosti hospodárenia s financiami podľa rozpočtu
obce priebežne v 1. polroku 2019
- kontrola dokladov v učtárni a pokladni OcÚ,
- vykonávanie základnej finančnej kontroly,
- splácanie úveru.
4. Vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu o hospodárení obce
v roku 2018 a návrh ako naložiť s výsledkom hospodárenia obce za rok 2018.
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci schválili Plán práce HKO obce Teplička nad Váhom
na prvý polrok 2019.
Bod č. 9 – Návrh na kúpu pozemkov parc. číslo 1192/3, č. 1191/4 na ul. Poľnohospodárska
Starosta informoval o kúpe pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Teplička
nad Váhom CKN parcela č. 1192/3 o výmere 617 m², orná pôda, vo vlastníctve Jána Poljaka,
Na Skotňu 682/14, Teplička nad Váhom v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 34 a CKN parcela
č. 1191/4 o výmere 415 m², záhrada, vo vlastníctve Kataríny Králikovej, Teplička nad Váhom
č. 415, a to v podiele 3/6 k celku, Karola Králika v podiele 1/6 k celku, Evy Chmurčiakovej
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v podiele 1/6 k celku, zapísanej na LV č. 95 na ul. Poľnohospodárska v prospech obce
Teplička nad Váhom a to za kúpnu cenu vo výške 80,- eur/m2, v celkovej kúpnej cene
82 560,- eur.
Starosta ďalej uviedol, že podľa posledných informácií sa na daný pozemok nedajú postaviť
dva domy, tak ako to bolo plánované a tiež je neprijateľná výška kúpnej ceny.
Po diskusii dal starosta za kúpu pozemkov parc. číslo 1192/3 a parc. číslo 1191/4 na ul.
Poľnohospodárska hlasovať a poslanci neprijali návrh na kúpu pozemkov.
Bod č. 10 – Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu pozemkov parc č. 350/7, č. 350/9, č.
350/80, č. 350/10 v lokalite Pod vršky a pozemkov parc. č. 2418/2, 2423/5, 2423/6 v lokalite
Na jamu v prospech obce Teplička nad Váhom v k.u. Teplička nad Váhom
Starosta informoval poslancov o ponuke od Martina Mintála na prevod spoluvlastníckeho
podielu pozemkov parc. č. 350/7 o výmere 1764 m², orná pôda v podiele 1/6, č. 350/9
o výmere 1798 m², orná pôda v podiele 1/6, č. 350/80 o výmere 4 m², orná pôda v podiele 1/6
zapísaných na LV č. 4609, v lokalite Pod vŕšky, pozemku parc. č. 350/10 o výmere 1887 m²,
orná pôda v podiele 1/6 zapísanej na LV č. 5260 v lokalite Pod vŕšky a pozemkov parc. č.
2418/2, o výmere 674 m², trvalý trávny porast, v podiele 1/6, parc. č. 2423/5 o výmere 2601
m², orná pôda, parc. č. 2423/6 o výmere 1015 m², orná pôda, v podiele 1/6 zapísaných na LV
č. 4619 v lokalite Na jamu v prospech obce Teplička nad Váhom v k.u. Teplička nad Váhom
a to za kúpnu cenu vo výške 50,- eur/m2 za nehnuteľnosti na LV č. 4609 a LV č. 5260 a
za kúpnu cenu vo výške 31,20 eur/m2za nehnuteľnosti na LV č. 4619 v celkovej kúpnej cene
67 749,67 eur.
Starosta dal za kúpu pozemkov v celkovej kúpnej cene 67 749,67 eur hlasovať a všetci
poslanci boli za.
Bod č. 11 – Návrh na zmenu a doplnok č. 2 územného plánu
Starosta predložil dve žiadosti o zmenu územného plánu doručené na obec. Jedna žiadosť
bola doručená od spoločnosti KIA Motors Slovakia s.r.o. Žiadajú o zmenu územného plánu
na parc. č. 1532/3, ktorá je v ich vlastníctve. Z aktuálneho určenia využitia "Verejná a
izolačná zeleň" žiadajú zmenu na "Plochy výroby". Ich zámerom je na predmetnej parcele
vybudovať odstavné parkovisko pre kamióny so sociálnym zariadením, ktoré by odľahčilo a
sprehľadnilo dopravu na priľahlej štvorprúdovej komunikácii.
Druhá žiadosť je od spoločnosti NIKA spol. s r.o. Vlastník pozemkov CKN parc. č. 2968/1 a
parc. č. 2968/2 žiada o zmenu z plánovaného využitia plochy občianskej vybavenosti
na plochy bývania - IBV a plochy občianskej vybavenosti.
Po rozprave dal starosta hlasovať za prípravu procesu na zmenu a doplnok č. 2 územného
plánu a všetci poslanci boli za.
Bod č. 12 –Návrh na zaplatenie dane z nehnuteľnosti v splátkach
Starosta predniesol žiadosti o zaplatenie dane z nehnuteľností v splátkach od nasledovných
spoločností:
AGRA-VÁH, s.r.o. vo výške 1246,27 €
1.splátka do 31.05.2019 vo výške 623,13 €
2.splátka do 15.11.2019 vo výške 623,14 €
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EMFOR, s.r.o. vo výške 4 569,37 €
1.splátka do 31.05.2019 vo výške 2 284,68 €
2.splátka do 31.10.2019 vo výške 2 284,69 €
ENERGOFIN, s.r.o. vo výške 11 482,29 €
1.splátka do 31.05. 2019 vo výške 2 870,57 €
2.splátka do 31.07.2019 vo výške 2 870,57 €
3.splátka do 30.09.2019 vo výške 2 870,57 €
4.splátka do 30.11.2019 vo výške 2 870,58 €
KIA Motors Slovakia s.r.o. vo výške 647 305,48 €
1.splátka do 31.05.2019 vo výške 161 826,37 €
2.splátka do 31.07.2019 vo výške 161 826,37 €
3.splátka do 30.09.2019 vo výške 161 826,37 €
4.splátka do 30.11.2019 vo výške 161 826,37 €
Starosta dal za žiadosti o zaplatenie dane z nehnuteľností v splátkach hlasovať a všetci
poslanci boli za.
Bod č. 13 – Rôzne
A) Schválenie mimoriadneho „členského“ vkladu OOCR
Starosta hovoril, že v roku 2017 obec vložila do OOCR mimoriadne členské vo výške 30
000,- eur s tým, že v roku 2018 sa zakúpi traktor a v roku 2019 si obec nebude nárokovať
financie z dotácie. Traktor sa zakúpil tak, ako znela požiadavka, avšak cena zaň prevyšovala
predpokladanú cenu. Traktor stál 64 996,80,- eur. Z nášho mimoriadneho vkladu OOCR
zaplatila členské pre krajskú organizáciu cestovného ruchu vo výške 10% (3 000,- eur).
Na traktor bolo teda vyčlenených 27 000,- eur a 30 000,- eur OOCR vyčlenila v rámci
rozpočtu z vlastných zdrojov. To znamená, že v tomto roku bude potrebné schváliť
mimoriadny vklad 9 000,- eur (rozdiel medzi cenou traktora a financiami vyčlenenými naň +
10 % zrážka z mimoriadneho členského pre krajskú organizáciu cestovného ruchu).
Starosta dal za predložený návrh hlasovať a všetci poslanci boli za.
B) Informácia o Straníkovej ceste
Starosta informoval poslancov, že právny zástupca obyvateľov Zástrania podal dva podnety.
Jeden na Okresnú prokuratúru a druhý podnet podal na Okresný úrad, odbor cestnej dopravy.
Podnet sa týkal prešetrenia prevodu cesty zo Žilinského samosprávneho kraja na našu obec.
Okresná prokuratúra si vyžiadala celú dokumentáciu, ktorú obci po prešetrení vrátila s tým,
že tento podnet odkladajú ako neopodstatnený. Následne si dokumentáciu vyžiadal Okresný
úrad, posunul ju na Ministerstvo dopravy, ktoré obec v stanovisku vyzýva, aby zaradila cestu
ako miestnu komunikáciu. Uznesením č. 42/2016 zo dňa 29.06. 2016 schválilo OZ odkúpenie
a prevzatie cesty do majetku a správy obce a zaradenie do siete miestnych komunikácií.
Následne bola územným plánom zaradená ako účelová komunikácia.
OZ zobralo na vedomie informáciu o súčasnom stave komunikácie s ohľadom
na medializáciu problému.

-6-

C) Informácia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre organizáciu Malá Fatra
Starosta predniesol informáciu o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku pre organizáciu Malá Fatra vo výške 5 972 034,90,- eur na projekt Cyklomagistrála
– Terchovská dolina v rámci prioritnej osi Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch. Ide
o 24 km úsek cyklochodníka. Veľké poďakovanie v tomto smere patrí p. Chrapčiakovi.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
D) Informácia o intermodálnom termináli Teplička nad Váhom – spoločnosť TIP Žilina
Starosta predniesol poslancom OZ informáciu ohľadom spoločnosti TIP Žilina s.r.o. ako
koncesionára a prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy Žilina. So zástupcom tejto
spoločnosti mal stretnutie, na ktorom si vymenili informácie o spustení terminálu.
Poslanci OZ zobrali informáciu na vedomie.
E) Informácia o prebiehajúcich projektoch
Starosta informoval o verejnom obstarávaní prístavby a prestavby Obecného úradu. Plynie
lehota na to, aby úspešný uchádzač prijal ponuku. Následne s ním bude podpísaná zmluva.
Ďalej informoval o výstavbe kanalizácie a vodovodu na ulici Juraja Poljaka. V rámci procesu
verejného obstarávania, ktoré vyhlásila spoločnosť SEVAK, a.s. prebieha výber uchádzača
na predmetnú stavbu. Stavba by mala začať koncom mesiaca marec.
Poslanci OZ zobrali informácie o pripravovaných projektoch na vedomie.
F) Informácia o obsadení pracovnej pozície Miroslavom Šupolíkom
Starosta informoval poslancov, že Miroslav Šupolík je prijatý od 15.02. 2019 do pracovného
pomeru na pozíciu vedúci prevádzky a údržby.
Poslanci zobrali informáciu na vedomie.
G) Voľba člena komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku
Starosta predložil návrh na schválenie člena komisie ochrany životného prostredia a verejného
poriadku. Za navrhnutého člena Ing. arch. Juraja Bolčeka hlasovali všetci poslanci.
Bod č. 14–Diskusia
Matej Zajac - predstavil hosťa Richarda Obšivana, ktorý sa prišiel prihovoriť za Petra
Kuchára, športovca dvíhajúceho ťažké váhy. Peter Kuchár je veľmi šikovný a úspešný
športovec, ktorý sa tejto činnosti venuje popri svojej práci. V dôsledku ťažkej fyzickej práce a
cvičenia sa dostal do zdravotných ťažkostí. Richard Obšivan prišiel v jeho mene požiadať
o finančný príspevok, aby mohol pokračovať v tréningovom cvičení. Starosta odpovedal, že
pre športovcov z našej obce, ktorí nás reprezentujú, obec poskytuje jednorazový finančný
príspevok, ale nedá sa trvalo podporovať jeden športovec. Ing. Hudeková hovorila, že dobre
by bolo získať sponzorov, i keď je to veľmi ťažké.
- ďalej upozornil na psie exkrementy, ktorých je veľmi veľa po uliciach. Treba spraviť osvetu
ohľadom odhadzovania exkrementov do košov, príp. článok na stránku obce, do novín.
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Ing. Štefan Moravčík - spýtal sa, či aj obyvatelia bytoviek dostanú kompostéry. Prednostka
odpovedala, že áno.
Štefan Smrekovský - požiadal, aby na budúce zasadnutie OZ bola prizvaná zamestnankyňa
stavebného úradu a predniesla správu o nelegálnych stavbách v obci.
Ing. Anna Hudeková - tlmočila otázku od občanov, čo robiť s plnými kompostérmi. Kompost
je výborné hnojivo, v kompostéroch sa vytvára kvalitný humus.
Mgr. Barbora Hreusová - spýtala sa, ako je to s domovníkom v bytovkách Na Prosniskách, či
tam bývajú bytové schôdze. Matej Zajac povedal, že on v najbližšom čase zorganizuje bytovú
schôdzu. Domovníkom je Peter Hulka.
Mgr. Martin Kukan - znova upozornil na znečistenie na vodnom toku Teplička, v ktorom je
nahádzaných veľa plastových fliaš a iných odpadkov. Starosta povedal, že zvolá jednanie
so spoločnosťou Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany, ktorá je správcom toku.
Michaela Chlebecová - vzniesla pripomienku k regulácii potoka na Námestí M.R. Štefánika,
- upozornila na chýbajúcu kanalizáciu na ulici Pod Horou,
- hovorila, že jej chýba športové vyžitie v obci, je tu málo príležitosti, deti musí voziť
na krúžky do Žiliny, treba zatraktívniť krúžky, ktoré sú v Centre voľného času. Bolo by dobre
urobiť u detí prieskum, na aké krúžky ich do Žiliny vozia.
Mgr. Hreusová povedala, že treba apelovať na rodičov, aby dohliadali na deti, keď sa
na krúžok prihlásili, aby naň aj chodili, väčšina krúžkov zanikla z toho dôvodu, že deti boli
na krúžku jeden, dvakrát a dosť. Túto problematiku riešila už i s riaditeľkou Centra voľného
času. Mgr. Šeligová hovorila, že treba deti učiť zodpovednosti, krúžkov bolo veľa, ale deti ich
nenavštevovali.
Juraj Leško - zaželal veľa úspechov obecnému zastupiteľstvu, i starostovi. Mal otázky
ohľadom Straníkovej cesty a tie mu boli zodpovedané v bode rôzne.
Bod č. 15 – Uznesenie
Bod č. 16– Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť. Rokovanie sa ukončilo o 18:51
hod.
V Tepličke nad Váhom, dňa 27.02. 2019.
Zapísala:

Jana Lazarová

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

Záznam overili: Mgr. Barbora Hreusová
Mgr. Martin Kukan

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

Ing. Beáta Kasajová, prednostka obecného úradu ............................................
.................................................
Ing. Viliam Mrázik
starosta obce
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