
                                                            U Z N E S E N I A 

 

               zo šiesteho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Teriakovce 

                                                zo dňa 16.decembra 2011 

 
 

                                                                                                           Uznesenie  č . 50/2011 

          
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Teriakovciach 

 

 

berie na vedomie 
        správu o činnosti obecného úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva              
 

 
                                                      Uznesenie č. 51/2011 
 

schvaľuje 

       žiadosť Ing. Ladislava Hladovca Veľké Teriakovce 140 na odpredaj časti parcely 69/20  

       k.ú. Veľké Teriakovce vo výmere 102 m2,cena za 1 m2 1EUR 
                                        
          
                                                            Uznesenie č. 52/2011 

schvaľuje 

      žiadosť OZ Ozveny Hrachovo na rozvoz obedov pre občanov Veľké Teriakovce na rok 2012 v      
   sume 200 € 

 
 
                                                       Uznesenie č. 53/2011 
 

schvaľuje 

      žiadosť OZ Ozveny o dotáciu 5 000€ do fondu na udržanie výsledkov projektu              

   /prevádzkovanie vodného mlyna Veľké Teriakovce/ 

                                                             
        
                                                     Uznesenie č. 54/2011   
 

 

schvaľuje  

      Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne     
   odpady                      

    za VZN  hlasovali Ing. Keľo, p. Špitál, p.Karas, p. Astaloš 
      proti hlasovali JUDr.Mačudová, Ing. Kederová 
 
 
    
 
 
 



 
                                                Uznesenie č. 55/2011 
 

schvaľuje  

     rozpočet na rok 2012 podľa predloženého návrhu                    
     príjmy          177 782€ 
     výdavky       177 782€ 

     za hlasovali  Ing. Kederová, Ing. Keľo, p.Špitál, p.Karas, p. Astaloš 
     proti bola JUDr.Mačudová 

 
 
                                               Uznesenie č. 56/2011 
 

schvaľuje  

             zmenu rozpočtu na rok 2011 podľa predloženého návrhu                                            
                          

 

                                                    Uznesenie  č. 57/2011          

       

schvaľuje 

         viacročný rozpočet na roky 2013 a 2014 podľa predloženého návrhu 
 

            

                                                      Uznesenie č. 58/2011 

         

  

 doporučuje 

        starostovi obce aby v roku 2012 zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva aj v miestnej časti  

       Vrbovce nad Rim. 

 

                                                    Uznesenie č. 59/2011 

 

doporučuje 

       starostovi obce určiť osobu z radov občanov Vrboviec nad Rim. , ktorá by zabezpečovala 

       vyhlasovanie v miestnom rozhlase  

       Termín : 31.01.2012                                                            Zodpovedný: starosta obce 

 

 

                                                       Uznesenie č. 60/2011 

 

doporučuje 

      starostovi obce zabezpečiť informačné tabule v častiach Vrbovce nad Rim., Krásna,  

      Malé Teriakovce 

 



   

 

                                                 Uznesenie č. 61/2011 

doporučuje 

      starostovi obce riešiť nevyhovujúve hygienické podmienky v bytovke vo Vrbovciach nad Rim. 

      vyzvať vlastníka bytov na odstránenie závad 

      Termín : 31.01.2012                                                     Zodpovedný : starosta obce 

 

 

                                                  Uznesenie č. 62/2011 

 

doporučuje 

       starostovi obce vykonať inventarizáciu majetku obce do 31.12.2011 


