
 

Obecné zastupiteľstvo    V e ľ k é   T e r i a k o v c e 
----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

                            Z á p i s n i c a 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach 

ktoré sa konalo dňa 12.09.2019 vo Vrbovciach nad Rimavou. 

------------------------------------------------------------------ 

 

Prítomní poslanci:  viď prezenčná listina 

  

Prítomní občania :  viď prezenčná listina 

 

                          

  

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Kučera, privítal 

prítomných a uviedol, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Starosta obce p. Kučera predložil na schválenie návrh programu, ktorým sa bude 

zasadnutie riadiť.  

 

 

                    P r o g r a m 

 

1./ Zahájenie 

2./ Voľba návrhovej komisie , overovateľov zápisnice 

3./ Kontrola plnenie uznesení 

4.  Správa o činnosti obecného úradu 

5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

6./ Rôzne 

7./ Diskusia 

8./ Schválenie uznesení 

9./ Záver                       

 

 

Ad 2./ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

       

   Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení: 

predseda    : Mgr. Molnárová          

za členov   : p. Ing. Vetráková, Bc. Šarkanová 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Keľo , p. Petríková 

                                                             

 

 

Ad 3./ Kontrola plnenia uznesení 

     

   Starosta obce p. Kučera informoval prítomných , že prijaté uznesenia na 

predchádzajúcom zasadnutí boli splnené.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Ad 4./ Správa o činnosti obecného úradu 

       

     Starosta obce p. Kučera oboznámil poslancov a  prítomných občanov 

o činnosti obecného úradu. Od posledného stretnutia s občanmi v júni  bola práca 

obecného úradu zameraná hlavne  na práce, ktoré sa týkajú údržby trávnatých 

plôch v obciach, kosenie troch cintorínov a priľahlých pod obec patriacich 

priestorov. Čistili sa priepusty jarkov, dažďových priepustov  na R1 vo Veľkých 

Teriakovciach. Vo  Vrbovciach sme spevnili základ ako i obvodové múry kultúrneho 

domu. Vo Veľkých Teriakovciach sme opravili chodník  od autobusovej zastávky po 



firmu Keľo a synovia s.r.o . Na chodníku sa opravili poškodené šachty 

z vnútornej strany po celej dĺžke boli osadené obrubníky a povrch bol upravený 

živičným asfaltom. Boli dorobené ešte dva vpusty dažďovej vody s cesty. Na 

chodníku smerom k ihrisku boli vymenené obrubníky  a doasfaltovanie pásu 

poškodenej vozovky . V mesiaci júl sme previedli dvakrát prerezávku popod 

verejné osvetlenie vo všetkých obciach. V dňoch 23. augusta a 24. augusta sa 

konali Dni obce .V piatok večer v kultúrnom dome vo Veľkých Teriakovciach bolo 

divadelné predstavenie  ochotníckeho divadelného súboru Katalpa z Hnúšte. V 

sobotu sa dni obce začali Službami božími v evanjelickom kostole v Malých 

Teriakovciach., kde vystúpila aj hudobná skupina z Banskej Bystrice. 

Dni obce pokračovali programom v areáli vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach , 

kde bolo predstavenie pre deti  a potom vystúpenie Gizky Oňovej. Pravidelne 

zabezpečujeme vývoz kontajnerov z cintorínov. 

  

  

Ad 5./   Úlohy na ďalšie obdobie           

        

      Budeme pokračovať v realizácii menších obecných služieb, kde práce budú 

zamerané hlavne na kosenie cintorínov, materskej školy , ihriska a verejných 

priestranstiev. Vo Vrbovciach nad Rimavou by sme chceli čo v najkratšom čase 

nainštalovať kamery s nočným videním, ide o kvalitné kamery , ktoré majú vysoké 

rozlíšenie aj v noci. Bude osadených 9 kamier na miestach , ktoré sú problémové 

a na vstupe a výstupe z obce. Veľké Teriakovce dostanú v prvej etape 4 kamery na 

najfrekventovanejšom mieste v obci. Postupne budú kamery osádzané vo všetkých 

častiach obce. Centrum celého kamerového systému bude bezkáblovo prenesený na 

obecný úrad Veľké Teriakovce, kde bude monitorované a zaznamenávané dianie 

v obciach. Ďalej budeme pokračovať vo vývoze kontajnerov z cintorínov , 

zabezpečíme zber papiera a nebezpečného odpadu. Na ďalšie zasadnutie pripravíme 

návrh rozpočtu na rok 2020.  

  

 

 

Ad 6./ Rôzne       

 

    Žiadosť p. Majorošovej o odkúpenie časti obecného pozemku na parcele číslo 

69/24 v katastrálnom území Veľké Teriakovce o výmere 93 m2 . Cena podľa 

znaleckého posudku je 420 EUR za celý pozemok. Poslanci súhlasili s odpredajom 

pozemku. P. starosta predložil zámer odpredaja obecného pozemku na parcele číslo 

2736/2 k.ú. Veľké Teriakovce o výmere 123 m2 a parcela 148/1 o výmere 718 m2. 

Poslanci súhlasili so zámerom odpredaja uvedených pozemkov. Bol podaný projekt 

na rekonštrukciu vnútorných priestorov tribúny v sume 22 000 EUR . Projekt bol 

schválený len sumou 10 000 EUR a p. starosta podal na schválenie sumu 18 000 EUR 

na dofinancovanie rekonštrukcie vnútorných priestorov tribúny. Šesť poslancov 

súhlasilo s tým , aby bolo 18 000 EUR z rozpočtu obce  použitých na 

dofinancovanie rekonštrukcie vnútorných priestorov tribúny, p. poslankyňa 

Vetráková nesúhlasila s uvedenou sumou nakoľko tribúna je málo využitá . 

  

 

Ad 7./  Diskusia 

 

       V diskusii k prejednávyným materiálom vystúpili : 

 

Hulinová – občan 

-  

- poukázala na čiernu skládku a chcela vedieť ako sa zabráni , aby tam skládka 

nebola. p. starosta jej odpovedal, že z toho dôvodu budú kamery , aby 

nevznikali čierne skládky 

 

 

 

 



p.Spodniak – občan 

 

 

 

- poukázal na to , že  je staré vodovodné potrubie v obci Vrbovce bolo by ho 

vymeniť za nové , pretože každú chvíľu vznikajú poruchy na vodovodnom 

potrubí 

 
 

 
p. Bariová – občan 

 
- informovala sa, ako bude s vodou v cintoríne p. starosta odpovedal , že 

v jarných mesiacoch sa zakúpi nádrž napustí sa do nej voda a táto voda sa 

bude používať na polievanie kvetov v cintoríne 

 

p. Kostoláni – občan 

 

- poukázal na to , že brána do cintorína je stále otvorená a navrhol dať na 

bránu zámok a uzamknúť ju. 

 

p. Štanclová – občan 

 

-  poukázala na to, že na autobusovej zastávke chýba lavička 

 

p. Hronec – občan 

 

 -   sťažoval sa na susedov, že vypúšťajú septik na jeho pozemok pod jeho dom 

     p. starosta mu odpovedal, nech zavolá životné prostredie a stavebný úrad 

-   poukázal na to , že v dedine nemajú zvon, nakoľko im bol ukradnutý a navrhol 

    či by sa nenašli nejaké peniaze na kúpu nového zvona.    

 
  

 

 

 

Ad.8./ Schválenie uznesení  

 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Katarína Molnárová predložila na schválenie 

návrh uznesení prijatých na dnešnom zasadnutí. Tieto boli schválené. 

 

 

 

 

Ad 9./ Z á v e r 

        

       Starosta obce p. Kučera poďakoval prítomným poslancom  a občanom za účasť 

na  zasadnutí obecného zastupiteľstva a vyhlásil ho za ukončené. 

                                     

 

 

 

 

Starosta obce: 

 Kamil Kučera                            

                                                  Overovatelia zápisnice: 

                                                  Ing. Keľo, p. Petríková    

                                                          

 

 


