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 15.12.2020 zasadačka Obecného úradu.
-----------------------------------------------------------------Prítomní poslanci:

viď prezenčná listina

Prítomní občania :

viď prezenčná listina

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Kučera, zasadnutie
bolo neverejné , bez prítomnosti občanov z dôvodu COVID -19.Starosta privítal
poslancov 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
Schvaľovanie rozpočtu
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. V súčasnosti prebieha sčítanie domov a bytov naša
obec už ukončila toto sčítanie a týmto starosta poďakoval pracovníkom obecného
úradu za vykonanú prácu. Obecný úrad zakúpil kosačku Raider s prídavnými
zariadeniami na odhŕňanie snehu z chodníkov a zametaciu metlu. Starosta obce

informoval poslancov , že prebehlo verejné obstarávanie
a následne nákup
malotraktora BRANSON 5025 C s predným nakladačom a pluhom na vyhŕňanie snehu
plus zadné rozmetadlo na posypový materiál na zimnú údržbu, peniaze na nákup
malotraktora prišli z enviromentálneho fondu. Z enviromentálneho fondu ešte
dostaneme 2x reťazový kontajner. V minulých mesiacoch sa previedla výmena
hlavnej prípojky a výmena ventilu na ihrisko. Cesta po rozkopaní je upravená
a vyasfaltovaná. Zamestnanci obecného úradu a pracovníci menších obecných
služieb v mesiaci september a október kosili cintoríny , verejné priestranstvá.
Zakúpili sme smetné koše pred predajňu Jednoty a pracovníci obecného úradu ich
už aj vymenili. Do domu smútku sme zakúpili nový pojazdný katafalt. Do konca
mesiaca december plánujeme prehĺbenie jarkov na Krásnej. Previedli sme vianočnú
výzdobu vo všetkých častiach obce. Vo Vrbovciach sme opravili rozhlas po
autohavárii, kde bol vyvalený stĺp.
Ad 5./

Úlohy na ďalšie obdobie

V mesiaci január bude prebiehať koncoročná uzávierka a rôzne štatistické
výkazy. Čaká nás elektronické sčítanie obyvateľov. V mesiaci február , marec
chceme začať s rekonštrukciou požiarnej zbrojnice. V nasledujúcich mesiacoch
začneme s rekonštrukciou strechy na Obecnom úrade. Chceme zakúpiť vlečku za
malotraktor , ktorá by nám veľmi pomohla najmä pri kosení , kde by sme trávu
nemuseli vyvážať na fúrikoch, nakoľko nemáme veľa ľudí na menších obecných
službách a v budúcnosti to vyzerá , že ich bude čím ďalej menej. Plánujeme
prečistenie jarkových prívodov do obcí a nákup protipovodňového zariadenia. V
najbližších mesiacoch chceme vypracovať projektovú dokumentáciu na chodník vo
Vrbovciach .
Ad 6./ Rôzne
Starosta obce p. Kučera informoval poslancov , že na dnešné zasadnutie sme
pripravili rozpočet obce na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2022 a
2023.Poslanci uvedené rozpočty schválili bez pripomienok. Poslancom bolo
prečítané stanovisko kontrolórky obce p. Paukovej , ktorá doporučila schváliť
rozpočet na rok 2021 a na roky 2022 a2023.Poslanci schválili príspevky pre OZ
Teriakovčan, , Vrbovček
a Evanjelickú cirkev. Ďalej schválili príspevok pre
rodinu Kalaszovú v sume 500 EUR nakoľko sa starajú o postihnuté deti.. Poslanci
schválili členstvo v OOCR Gemer a tiež schválili odmenu pre p. starostu v sume
30% z mesačného platu.
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 a občanom za účasť
zasadnutí obecného zastupiteľstva a poprial im príjemné sviatky..

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

