Obecné zastupiteľstvo

Veľké Teriakovce

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

Z á p i s n i c a
z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach
ktoré sa konalo dňa 25.6.2020 v kultúrnom dome na Krásnej.
-----------------------------------------------------------------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
Záverečný účet obce za rok 2019
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. Mgr. 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 o činnosti obecného úradu od
posledného zastupiteľstva. Činnosť obecného úradu bola zameraná predovšetkým na
plnenie opatrení , ktoré sme dostali z krízového štábu. Každé štyri dni sa
vykonávala dezinfekcia verejných priestranstiev a touto cestou patrí poďakovanie
p. Mačudovi, ktorý pomáhal z dezinfekciou verejných priestranstiev. Počas
epidémie bolo potrebné zabezpečiť chod Obecného úradu a boli naplánované veci ,

ktoré bolo treba ukončiť. Jednou z nich bola aj rekonštrukcia vnútorných
priestorov tribúny na futbalovom ihrisku. Vnútorné priestory sú dokončené no
nečakané výdavky nám priniesla výmena elektrického prívodu do budovy ako aj
prívod vody. Čaká nás ešte vonkajšia úprava budovy , ale práce sa budú
realizovať podľa dostatku financií. Verejnoprospešné práce počas krízovej
situácie boli pozastavené. V mesiaci máj a jún prebieha rekonštrukcia rozhlasu
a to úplnou výmenou celej technológie ide o rádiovú bezkontaktnú technológiu.
Osadili sme dvanásť kamier z možných 38, začali sme obcou Vrbovce nad Rimavou
a tri kamery na križovatke Veľké Teriakovce a postupne budú nainštalované kamery
aj do ďalších obcí. Obec v uplynulých mesiacoch zabezpečila zber papiera firmou
Brantner Rimavská Sobota a zber nebezpečného odpadu firmou Detox. Vplyvom
nepriaznivého počasia
a neustálych dažďov sa Veľké Teriakovce a Vrbovce nad
Rimavou ocitli behom hodiny pod nánosmi blata a valiacej sa vody. Rýchlym
zásahom členov dobrovoľnej požiarnej ochrany sa podarilo zachrániť majetok obce
ako aj majetok občanov.
Ad 5./

Úlohy na ďalšie obdobie

V najbližších dňoch telekomunikácie začnú s odstránením ich technológie
z požiarnej zbrojnice, osádzajú novú technológiu, obec zabezpečí výkopové práce.
V jesenných mesiacoch prebehne verejné obstarávanie na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice na ktorú sme dostali peniaze od Ministerstva vnútra.
Rekonštrukcia
budovy požiarnej ochrany by prebehla na jar budúceho roku. V najbližšej dobe by
sme chceli vyložiť jarok betónovými kockami v dĺžke 30 m v Malých Teriakovciach
smerom k firme Keľo a synovia, ďalej je potrebné prerezanie a vykopanie starej
betónovej rúry na križovatke ku cintorínu vo Veľkých Teriakovciach , rúra je
prelomená pod cestou a voda sa vylieva na autobusovú zastávku, takáto úloha nás
čaká
tiež v obci Vrbovce na ceste vedľa cintorína. Svojpomocne budeme riešiť
rozpad a výmole na obecných cestách obaľovanou zmesou , takto sme už opravili
cestu do cintorína vo Veľkých Teriakovciach ako aj výmole na ceste z Veľkých
Teriakoviec do Malých Teriakoviec. Na jeseň by sme chceli pokračovať v oprave
cesty Krásna a Vrbovce.
Ad 6./ Rôzne
Starosta obce p. Kučera informoval prítomných , že nám bola poskytnutá dotácia
v sume 1 400 EUR z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky na
materiálno technické vybavenie DHZO. Dostali sme žiadosť p. Moncoľovej na
odkúpenie obecného pozemku parc. číslo 69/56 o výmere 20m2 a parc. číslo 69/57
o výmere 2m2 na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol schválený
zámer odpredaja a prihlásila sa len p. Moncoľová obecné zastupiteľstvo súhlasí
s odpredajom pozemku p. Moncoľovej. Účtovníčka obce Ing. Harandzová predložila
na schválenie návrh záverečného účtu
za rok 2019
bol zverejnený na stránke
obce a vyvesený na úradnej tabuli. Hlavná kontrolórka obce JUDr. Pauková
vypracovala
stanovisko
k návrhu
záverečného
účtu
a odporúča
obecnému
zastupiteľstvu
schváliť záverečný účet obce
Veľké Teriakovce a celoročné
hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. Použitie prebytku hospodárenia vo výške
36 446,32 na tvorbu rezervného fondu . Obecné zastupiteľstvo na návrh p.
starostu obce schválilo montáž zabezpečovacieho zariadenia budovy obecného úradu
za boli Ing. Keľo , Mgr. Molnárová . p. Petríková, p. Hano Mgr. Oravcová zdržala
sa hlasovania Ing. Vetráková. Pracovníčky komunitného centra Vrbovce informovali
prítomných , že od 1.marca je centrum otvorené a zameriava sa na pomoc
neprispôsobilým a zaostalým občanom.

Ad 7./

Diskusia
V diskusii k prejednávyným materiálom vystúpili :

Ing. Keľo – poslanec
-

navrhol aby sa urobilo aspoň zameranie chodníka vo Vrbovciach geodetom

p. Hano

- poslanec

- informoval prítomných , že všetky projekty ktoré boli podané obcou sú
momentálne pozastavené
p. Stromko – občan
-

poukázal na to , že verejné osvetlenie na Krásnej zapína veľmi skoro
informoval sa , že dokedy sa budú poskytovať peniaze OZ Ozveny na mlyn

p. Balciarová - občan
-

navrhla , aby sa jarky nevykladali betónovými kockami , ale aby sa do jarkov
dali kanalizačné rúry

p. Kýpeť – občan
-

navrhoval
zriadiť
v obci
sociálny
dokumentáciou na chodník Vrbovce

podnik

a súhlasil

s projektovou

p. Halajová – občan
-

poukázala na to , aby
pri autobusovej zastávke na Krásnej bol vyznačený
prechod pre chodcov a bola postavená na druhej strane cesty nová zastávka
poukázala na to , že na autobusovej zastávke nesvieti svetlo
a v zime sa
občania boja

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
na

Starosta obce p. Kučera poďakoval prítomným poslancom
zasadnutí obecného zastupiteľstva .

a občanom za účasť

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

