
 

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 24.9.2020 v kultúrnom dome v Malých 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./ 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 

    Schvaľovanie sumy sociálnej výpomoci 

    Spolufinancovanie požiarnej zbrojnice 

    Prehĺbenie priekop na Krásnej a Malé Teriakovce   

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. 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  o činnosti obecného úradu od 

posledného zastupiteľstva. Obecný úrad vykonal súčinnosť pri prekládke 

telefónneho kábla v priestoroch nádvoria kultúrneho domu vo Veľkých 

Teriakovciach. Bolo potrebné ručné kopanie pre uloženie tohto kábla, veľkú pomoc 



nám poskytol p. Roman Stromko svojou technikou. Začali sme s plánovanou 

výstavbou chodníka vo Vrbovciach , zatiaľ sme stavbu zamerali geodetom. Ďalšia 

činnosť bola zameraná na kosenie verejných priestranstiev, cintorínov, ihriska 

a materskej školy. Nakoľko máme málo pracovníkov chceli by sme zakúpiť traktor 

raider , ktorý by nám veľmi pomohol pri kosení  a tiež doplnky ako napr. 

zametacia kefa , ktorá by nám pomohla pri odhŕňaní snehu cez zimu. Obec začala 

verejné obstarávanie  na rekonštrukciu požiarnej ochrany. Na Krásnej sme 

namontovali svietidlo na zastávke  nakoľko autobusová zastávka nebola osvetlená. 

Ešte stále pokračuje rekonštrukcia rozhlasu ,v obciach sa vymieňajú  

reproduktory za nové. Regionálna správa ciest prečistila mostové priepusty vo 

Veľkých Teriakovciach., nakoľko priepusty už mali minimum miesta na odtok vody. 

Obecný úrad za pomoci zamestnancov vyrába betónové poklopy a umiestňuje ich tam 

kde nám boli poklopy ukradnuté.  

 

Ad 5./   Úlohy na ďalšie obdobie           

        

      Pokračujeme v kosení verejných priestranstiev, cintorínov , ihriska 

a materskej školy. Obecný úrad pripravuje výstavbu chodníka vo Vrbovciach 

v dĺžke 670 m ide o chodník s dažďovou kanalizáciou a odtokom z cesty 

1.triedy.Výstavba bude rozdelená do viacerých etáp, prvá by mala byť tá 

najkomplikovanejšia zákruta v strede obce tu je najhoršia situácia čo sa týka 

bezpečnosti chodcov. 

V najbližších dňoch dôjde k výmene hlavného ventila vody na futbalovom ihrisku. 

V miestnych častiach Krásna a Malé Teriakovce začneme s prečistením jarkov.Za 

pomoci hasičskej techniky  a dobrovoľných hasičov prevedieme preplach popod 

cesty v Malých Teriakovciach a vo Veľkých Teriakovciach. V mesiaci november 

budeme vysekávať kríky v cintorínoch a tiež asfaltovanie obecných ciest 

obaľovacou zmesou v obci Vrbovce pri cintoríne na Krásnej a na parkovisku pri 

cintoríne vo Veľkých Teriakovciach. 

 

Ad 6./ Rôzne       

 

     

Starosta obce p. Kučera dal na schválenie presun financií z bežných výdavkov 

rozpočtu na kapitálové výdavky v sume 12 000 EUR na zakúpenie traktora raider. 

Poslanci jednoznačne odsúhlasili presun financií. Dostali sme žiadosť Seniorky 

ktorá poskytuje sociálne služby pre p. Špitála  o zvýšenie hodinovej sadzby na 

4,30 .Poslanci nesúhlasili s touto sadzbou a navrhli hodinovú sadzbu 0,80 EUR. 

Poslanci odsúhlasili 5% z celkových výdavkov spolufinancovanie rekonštrukcie 

požiarnej zbrojnice. Starosta obce oboznámil poslancov , že ministerstvo 

financií poskytuje návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku podielových 

daní z príjmu fyzických osôb v sume 14 241 EUR pôžička sa bude splácať v rokoch 

2024-2027. Poslanci odsúhlasili návratnú pôžičku nesúhlasila poslankyňa Ing. 

Vetráková. Poslanci odsúhlasili prečistenie a úpravu jarkov v obci Krásna a Malé 

Teriakovce. Starosta obce p. K. Kučera informoval prítomných , že na budúci rok 

bude zavedené triedenie kuchynského odpadu.  

 

 

 

 

 

Ad 7./  Diskusia 

 

       V diskusii k prejednávyným materiálom vystúpili : 

 

 

p. Mačuda – občan 

 

- Poukázal na to , že je potrebné upraviť na autobusovej zastávke smerom na 

Hnúšťu odtokový kanál navrhol, že je ochotný  urobiť túto úpravu a upozornil 

na lepenie plagátov na zastávke smerom do Rimavskej Soboty 



      

 

 

 

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 . 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 Kamil Kučera                            

                                                  Overovatelia zápisnice: 

                                                  Ing. Keľo, p. Petríková    

                                                          

 

 

 

  


