
 

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 prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach 

ktoré sa konalo dňa 30.03.2020 vo Veľkých Teriakovciach. 

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

 

Prítomní poslanci:  viď prezenčná listina 

  

Prítomní občania :  občania neboli prítomní z dôvodu COVID -19 

 

                          

  

 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 za minulé obdobie 

5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

6./ Rôzne 

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. 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  o činnosti obecného úradu od 

posledného zastupiteľstva. Na začiatku tohto roka sme sa zamerali na spracúvanie 

rôznych štatistických výkazov ako i koncoročnej uzávierky za rok 2019.Pripravujú 

sa platobné výmery na daň z nehnuteľností a ostatných poplatkov. Od januára 

prebiehajú práce na rekonštrukcii športovej budovy na ihrisku, práce finišujú 

/osadenie sanity, maľovanie,/ prebehla izolácia strechy nad toaletami, firma 

ešte zabezpečí hydroizoláciu hornej časti v miestach kde zateká. Nečakanou 



položkou pre nás bude prekládka prívodu elektrickej energie pre tribúnu zo 

stĺpov na cudzom pozemku, musíme prejsť do zeme po našom pozemku. Túto situáciu 

sme chceli riešiť až o rok , no nakoľko sa pozemky  idú predať musíme sa 

vysťahovať. Na ihrisko by sme chceli zabezpečiť kamerový systém na ochranu 

obecného majetku, nainštalovali by sa dve kamery  a osvetlenie ihriska. Po 

výmene okien a dverí je potrebná celková oprava vonkajšej fasády , ktorá je vo 

veľmi zlom stave, zadná stena v dĺžke 17 metrov opadáva až do samej tehly, žľab 

v celej dĺžke je deravý a voda tečie po stene. Čo sa týka rekonštrukcie 

požiarnej zbrojnice  sme v jednaní s telekomunikáciami pri vysťahovaní 

telekomunikačnej techniky, majú prísľub od obce , že im pomôžeme s výkopovými 

prácami pri premiestňovaní techniky. Priestory pošty boli vymaľované 

a v miestnosti bude umiestnený protipožiarny materiál pokiaľ nedôjde 

k rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. V mesiaci február sme zabezpečili prípravu 

volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. 

  

 

Ad 5./   Úlohy na ďalšie obdobie           

        

      Začneme s rekonštrukciou rozhlasu na Krásnej a s prepojmi pre obec Veľké 

Teriakovce, Vrbovce nad Rimavou a Malé Teriakovce. Tieto prepoje sú potrebné 

k novému ovládaniu jednotlivých častí rozhlasu v obciach. Vybratá firma 

zabezpečí rozvod nového rozhlasu po betónových stĺpoch. Prenos do jednotlivých 

obcí bude zabezpečení rádiovo a rozvody po stĺpoch budú vedené  novým káblovým 

rozvodom. Cez Úrad práce sme zabezpečili troch zamestnancov, dvoch na údržbu 

a kosenie a jednu administratívnu pracovníčku. Náklady na mzdy zo strany 

Obecného úradu sú minimálne , nakoľko sa jedná o projekty z Úradu práce. Chceme 

pripraviť projektovú dokumentáciu na vybudovanie chodníka v obci Vrbovce nad 

Rimavou. V materskej škole sme začali s opravou odpadu s kuchyne.  

 

 

Ad 6./ Rôzne       

 

     

Poslanci vzali na vedomie správu audítorky Kataríny Karczagovej , audit bol 

vykonaný za rok 2018 s prebytkom hospodárenia vo výške 18 701,23 EUR . 

Poslanci schválili cenovú ponuku p. Csanka na projektovú dokumentáciu spolu 

s vybavovaním stavebného povolenia v sume 1850 EUR, ponuka zahrnie všetky 

náklady spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie. Na dnešné zasadnutie 

sme pripravili zámer odpredaja obecného pozemku zastavaná plocha 

parc.č.69/50,69/23a zastavaná plocha plus posun parc.číslo69/56 20m2 

a parc.číslo 69/57 2m2.Poslanci súhlasili so zámerom odpredaja zastavanej plochy 

plus posun, s odpredajom zastavaná plocha altánok nesúhlasili. Na dnešné 

zasadnutie boli prizvaní zástupcovia firmy Dualex, kde požiadali odsúhlasenie 

zámeru na výstavbu skladovej haly v obci Veľké Teriakovce časť Krásna. Rozloha 

plánovanej haly je 30x20m a výška 6,5m.Jedná sa o montovanú halu, prístup do 

haly bude z vedľajšej cesty smer Krásna. Firma sa zaväzuje upraviť terén v okolí 

haly výsadbou okrasných stromčekov. Poslanci súhlasili so zámerom výstavby haly. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov , že sme dostali  dotáciu 

Z Ministerstva vnútra  na opravu požiarnej zbrojnice v sume 29 760 EUR s 5% 

spoluúčasťou. Poskytnuté finančné prostriedky môžeme použiť do 31.12.2023.Ďalej 

starosta informoval o vytvorení krízového štábu obce a z vyčlenením finančných 

prostriedkov na kúpu rúšok , rukavíc a ostatného zdravot. materiálu. Krízový 

štáb bol vytvorený z poslancov Mgr. Molnárová, Ing. Vetráková a Mgr.Oravcová 

Poslanci súhlasili so zakúpením rúšok pre občanov nad 65 rokov. Na dnešné 

zasadnutie nám bola doručená žiadosť p. Pindiaka o zabezpečenie poskytovania 

sociálnej služby s finančnou podporou pre p. Tincovú , ktorá je umiestnená 

v zariadení sociálnych služieb v Komárne. Poslanci tento bod presunuli na ďalšie 

zasadnutie s tým , že sa prešetria skutočnosti. Ďalej bola doručená žiadosť p. 

Kalászovej o finančnú výpomoc pre dve postihnuté deti , poslanci odsúhlasili 

sociálnu výpomoc v sume 500 EUR. Na dnešné zasadnutie bol pripravený dodatok 



č.1/2020 k VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Veľké 

Teriakovce , ochranné pásmo pohrebiska by malo byť od hranice pozemku 50m. 

 

Ad 7./  Diskusia 

 

       V diskusii k prejednávyným materiálom vystúpili : 

 

Ing. Keľo – poslanec 

-  

- navrhol porovnať starú projektovú dokumentáciu na chodník Vrbovce s novou 

projektovou dokumentáciou 

 

Hano – poslanec 

 

 -     navrhol doručiť rúška občanom starším ako 65 rokov 

 

 

 

 

 

 

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    

                                                          

 

 

 

  


