
 

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 18.3.2021 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./ 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. Hano 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Keľo , p.Mgr. Oravcová 

                                                             

 

 

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. Práca Obecného úradu je poznačená situáciou okolo 

Covidu -19 na požiadanie a nariadenie krízového štábu obec zabezpečila 

celoplošné testovanie obyvateľov Veľké Teriakovce a priľahlé obce. Testovanie sa 

uskutočnilo 23.1 a 24.1.2021. Obec zabezpečila ochranné pomôcky pre spoluobčanov 

nad 65 rokov . Občanom boli rozdané respirátory a 2 ochranné rúška. V mesiacoch 



január a február sme zabezpečovali zimnú údržbu ciest a chodníkov. V mesiaci 

január sme odstránili vianočnú výzdobu. Práca obecného úradu bola zameraná 

väčšinou na spracovanie rôznych štatistických výkazov. V týchto mesiacoch 

pripravujeme platobné výmery na daň a ostatné poplatky a keď to situácia dovolí 

začneme s vyberaním dane.  

 

Ad 5./   Úlohy na ďalšie obdobie           

        

      V jarných mesiacoch začneme s úplnou rekonštrukciou požiarnej zbrojnice 

došlo k zameraniu brán a okien , ktoré sú už vo výrobe. Z našej strany je 

potrebné priviesť vodovod a kúpiť šachtu na odpad. V najbližších mesiacoch by 

sme chceli vymeniť strešnú krytinu na budove obecného úradu. Chceli by sme 

vybudovať za Obecným úradom prístrešok pre auto ako aj pre stroje ktoré sme už 

zakúpili.  

 

Ad 6./ Rôzne       

 

     

Starosta obce p. Kučera dal hlasovať o vybudovaní prístrešku pre motorové 

vozidlá poslanci jednohlasne schválili vybudovanie prístrešku. Ďalej p. starosta 

oboznámil poslancov ohľadne kuchynského odpadu , nakoľko  ani firma Brantner 

ktorá by odpad zbierala ešte nevie ako to bude ostáva táto otázka v riešení. 

Ďalej poukázal na to , že máme málo VPP pracovníkov a nebude mať kto kosiť 

cintoríny a verejné priestranstvá preto by chcel zamestnať niekoho na dobu 

určitú počas kosenia. Poslanci súhlasili a požiadali p. starostu aby dal inzerát 

na našu webovú stránku.  

 

Ad 7./Diskusia 

 

Ing. Keľo – informoval sa o podielových daniach bolo mu odpovedané , že 

podielové dane  za dva mesiace prišli 

Navrhol dať inzerát na prijatie pracovníka na kosenie na dobu určitú a navrhol 

dať vyššiu sumu ako minimálna mzda 

 

   

 

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 a poprial im príjemné sviatky.. 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 Kamil Kučera                            

                                                  Overovatelia zápisnice: 

                                                  Ing. Keľo, Mgr. Oravcová    

                                                          

 

 

 

  


