Obecné zastupiteľstvo

Veľké Teriakovce

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

Z á p i s n i c a
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach
ktoré sa konalo dňa 12.12.2019 vo Veľkých Teriakovciach.
-----------------------------------------------------------------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./
2./
3./
4.
5./
6./

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie , overovateľov zápisnice
Kontrola plnenie uznesení
Správa o činnosti obecného úradu za minulé obdobie
Úlohy na ďalšie obdobie
Rôzne
Preklasifikovanie stavby p. Nežernej
Schvaľovanie návrhu rozpočtu na rok 2020
Schvaľovanie VZN
Schvaľovanie sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou
Schvaľovanie zmeny nájomného pre p. Bartóka potraviny MT
7./ Diskusia k prejednávaným materiálom
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, p. Oravcová
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 za celý rok 2019.Na začiatku tohto roka sme sa

zamerali na spracúvanie rôznych štatistických výkazov ako i koncoročnej
uzávierky za rok 2018.Pripravovali sme platobné výmery na daň z nehnuteľností
a ostatných poplatkov. Hneď po začatí nového roku nastali problémy s údržbou
chodníkov ako aj s priľahlými cestami 2 a 3 triedy. Po dohode s Regionálnou
správou ciest sa problémy ktoré vznikli podarilo vyriešiť. V mesiaci marec sme
zabezpečili dve kolá prezidentských volieb .Hneď v jarných mesiacoch sme začali
s prácami na zabezpečenie stabilizácie rohu kultúrneho domu vo Vrbovciach, bol
to havarijný stav a hrozilo zrútenie rohu kultúrneho domu. Poslanci na našich
stretnutiach súhlasili s kúpou obecného automobilu Dacia Dokker na leasingové
splátky. Auto slúži k spokojnosti ,vozíme na ňom zamestnancov na práce po
obciach , materiál, kosačky. Pred pár dňami sme kúpili aj prívesný vozík. Dňa
13. apríla sa uskutočnila dobrovoľná akcia 11. ročník Deň Zeme za nepriaznivého
počasia prišlo 35 dobrovoľníkov a vyzbieralo sa vyše 90 vriec odpadu.
V spolupráci s OZ Teriakovčan aj inými spoločenskými organizáciami sme
pripravili kultúrne podujatia ako Morena,morena do Rimavy hodená, stavanie mája,
pripomenutie si výročia skončenia 2.svetovej vojny. V mesiaci máj sme
pripravovali voľby do európskeho parlamentu. Reagovali sme na výzvy ktoré boli
v tomto roku vyhlásené a ktoré by mohli priniesť financie do našej obce. Od
ministerstva financií sme dostali 10 000 EUR na opravu chodníka vo Veľkých
Teriakovciach v dĺžke 470 m a 2 000 EUR na doplnenie výbavy riadu pre 100 ľudí.
Ďalej od ministerstva financií sme dostali 6 000 EUR na údržbu a modernizáciu
rozhlasu časť Krásna . Od úradu vlády Slovenskej republiky sme dostali dotáciu
na podporu Rozvoja športu 10 000 EUR na rekonštrukciu budovy tribúny na ihrisku
vnútorné priestory. Ministerstvo vnútra nám poskytlo dotáciu na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice v sume 29 760 EUR. S peňazí ktoré sme dostali sme už
spravili chodník popred materskú školu a kúpili riady pre 100 ľudí , ktoré budú
slúžiť pri rôznych spoločenských akciách. Pri dotácii na rozvoj športu prebehlo
výberové konanie na rekonštrukčné práce vnútorných priestorov tribúny, boli
začaté výkopové práce na vonkajšiu izoláciu a odvodnenie budovy bol vytvorený
chodník zo zámockej dlažby firmou Kappe ,ktorá vyhrala súťaž a už v polovici
januára zabezpečí celkovú rekonštrukciu tejto budovy. Obec z vlastných
finančných zdrojov zabezpečuje realizáciu kamerového systému v obci Vrbovce
a prvej etapy v obci Veľké Teriakovce. Ide o 12 kamier , 9 kamier pre Vrbovce
a 3 kamery na križovatku vo Veľkých Teriakovciach. Kamery sú hlavne zamerané na
vznik čiernych skládok. Reagovali sme na výzvu Enviromentálneho fondu
a vypracovali sme projekt na obstaranie strojov na podporu triedeného zberu
komunálneho odpadu. Opravili sme strechu na kotolni v materskej škole nakoľko
začalo pretekať a vymenili sme 7 okien zo severnej strany materskej školy.
S firmou z Muráňa sme urobili prerezávku stromov popod verejné osvetlenie vo
všetkých obciach. Ešte v júni sme zabezpečili zájazd na kúpalisko Tiszaujváros.
23. augusta sa uskutočnilo divadelné predstavenie pri príležitosti Dňa obce
a v sobotu 24. augusta sa konali dni obce pred mlynom kde bolo divadelné
predstavenie pre deti a kultúrne vystúpenie .Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším sme zabezpečili kultúrne vystúpenie p. Laiferovej v kultúrnom dome
v Rimavskej Sobote. V mesiaci december v spolupráci s OZ Teriakovčan sme
zabezpečili Mikuláša pre deti. Na záver sa p. starosta poďakoval poslancom za
ich prácu , zamestnancom obecného úradu, materskej školy a všetkým pracovníkom
na VPP.
Ad 5./

Úlohy na ďalšie obdobie

Budeme pokračovať v realizácii menších obecných služieb, kde práce budú
zamerané hlavne na odpratávanie snehu z verejných priestranstiev a z chodníkov.
Dokončený bude kamerový systém . Ďalšou prácou ktorá nás čaká čo v najbližšom
období je úplná výmena rozhlasu na Krásnej. Do 31.marca musí prebehnúť
rekonštrukcia vnútra tribúny na futbalovom ihrisku, ide o výmenu sociálnych
zariadení, vody , kanalizácie, výmena okien , dverí, výmena elektrického rozvodu
ako i podláh. Bude to náročné v zimných mesiacoch , ale termín musíme dodržať.
V prvých mesiacoch nového roku bude práca obecného úradu zameraná na rôzne
štatistické výkazy a koncoročnú závierku za rok 2019.Pred pár dňami sme dostali

dotáciu na rekonštrukciu požiarnej ochrany preto v budúcom období budú práce
zamerané na jej rekonštrukciu. Hlavnou úlohou bude vypracovanie projektu na
chodník vo Vrbovciach.
Ad 6./ Rôzne
Poslanci schválili žiadosť p. Nežernej na preklasifikáciu stavby z rodinného
domu na zariadenie pre seniorov. Na dnešné zasadnutie sme pripravili návrh
rozpočtu na rok 2020 poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2020 bez
programovej štruktúry, ďalej sme pripravili všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a komunálnom odpade, ktoré tiež poslanci jednohlasne
schválili. Bol schválený príspevok na prevádzkovanie vodného mlyna pre OZ Ozveny
v sume 5000 EUR , pre OZ Teriakovčan v sume 1000 EUR pre občianske združenie
Vrbovček v sume 300 EUR, ďalej bol schválený príspevok pre evanjelickú cirkev na
rekonštrukciu kostola Veľké Teriakovce v sume 500 EUR a príspevok pre
spoločenské organizácie ako je Červený kríž a Zväz protifašistických bojovníkov
v sume 150EUR pre každú organizáciu. Poslanci jednohlasne schválili sadzobník
úhrad za služby poskytované obcou od 1.1.2020.Na schválenie bol predložený návrh
na zvýšenie nájomného pre p. Bartóka potraviny Malé Teriakovce zo sumy 20 EUR
mesačne na sumu 30 EUR mesačne. Zo šiestich poslancov 5 poslanci súhlasili so
zvýšením nájomného, nesúhlasila poslankyňa Ing. Vetráková.
Ad 7./

Diskusia
V diskusii k prejednávyným materiálom vystúpili :

p. Blaško – občan
- poukázal na to , že lavička na autobusovej zastávke vo Vrbovciach ešte stále
nie je spravená a pýtal sa kedy bude hotová
- P. starosta mu na to odpovedal že lavička bude riešená v novom roku

p.Stromko – občan

-

pýtal sa dokedy sa ešte bude platiť 5 000 EUR na prevádzkovanie mlyna
bolo mu povedané , že ešte do roku 2021

p. Mišurák – občan
-

poukázal na to , že v altánku pri mlyne je neporiadok, bolo by dobré dať tam
kameru , aby bolo jasné kto ten neporiadok robí a nech si neporiadok za
sebou aj uprace, zatiaľ upratuje neporiadok on

p. Mitter – občan
-

-

poukázal na to , že keď sa bude opravovať javisko v kultúrnom dome vo
Vrbovciach bolo by dobré pozrieť sa aj do pivnice a spevniť klenbu ktorá je
pivnici aby sa pivnica nezrútila, ďalej sa pýtal , kedy budú kamery vo
Vrbovciach na čo mu p. starosta odpovedal, že čo v najkratšom termíne
akonáhle bude priaznivé počasie budú kamery namontované

p.Keder – občan
- sa vyjadril, že je veľmi rád , že sa niečo robí s požiarnou zbrojnicou a že
vznikla DHZ
p. Špitál – občan
- sa vyjadril, že je rád , že obec získala toľko financií od štátu.
p. Hano – poslanec
-

vyzval občanov , aby dávali poslancom echo kde treba niečo urobiť nakoľko
poslanci nevedia o všetkých problémoch

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 poprial príjemné prežitie vianočných
sviatkov a veľa zdravia do nového roku a vyhlásil ho za ukončené.

Starosta obce:
Kamil Kučera
Overovatelia zápisnice:
Ing. Keľo, p. Petríková

