
 

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 druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach 

ktoré sa konalo dňa 24.6.2021 v kultúrnom dome Vrbovce nad Rimavou. 

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

 

Prítomní poslanci:  viď prezenčná listina 

  

Prítomní občania :  viď prezenčná listina 

 

                          

  

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Kučera. Starosta 

privítal poslancov a prítomných občanov 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.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 a prítomných občanov o činnosti 

obecného úradu od posledného zastupiteľstva. Činnosť Obecného úradu 

v predchádzajúcich mesiacoch bola zameraná hlavne na kosenie cintorínov , 

materskej školy , ihriska a verejných priestranstiev. Nakoľko máme málo 

pracovníkov na menších obecných službách sme boli nútení zamestnať dvoch 

pracovníkov na dobu určitú na kosenie. Zakúpili sme vyklápaciu vlečku za 



traktor, aby sme vedeli zabezpečiť manipuláciu so zeleným odpadom na ďalšie jeho 

zhodnotenie, k tomu prispejú aj dva 7m3 reťazové kontajnery , ktoré sme získali 

z enviromentálneho fondu. V jarných mesiacoch sme začali s rekonštrukciou 

požiarnej zbrojnice. V uplynulých mesiacoch prebiehalo sčítanie obyvateľov. V 

našej obci prebehlo sčítanie na 96,53% a počet obyvateľov 862.  

 

 

Ad. 5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

       

 

     Budeme pokračovať v prácach menších obecných služieb, ktoré budú zamerané 

na kosenie cintorínov, materskej školy , ihriska a verejných priestranstiev. 

V najbližších mesiacoch by sme chceli opraviť vonkajšiu fasádu tribúny .V 

mesiaci august chceme opraviť strechu na budove Obecného úradu. 

          

        

 Ad 6./ Rôzne       

 

     

Na dnešné zasadnutie Ing. Harandzová pripravila Záverečný účet obce za rok 

2020.Po prečítaní starosta obce dal hlasovať, záverečný účet bol schválený bez 

výhrad a prebytok rozpočtu v sume 32 942,54 EUR bol navrhnutý použiť na tvorbu 

rezervného fondu. Ďalej bolo prečítané stanovisko kontrolórky obce  p. Paukovej 

ktorá doporučila schváliť Záverečný účet bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo berie 

na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2020.Ďalej boli občana Vrboviec 

oboznámení s projektovou dokumentáciou na výstavbu chodníka. Dňa 28.augusta 2021 

sa uskutoční Deň obce vo vlastnej réžii. Ďalej p. starosta oboznámil poslancov 

ohľadne kuchynského odpadu , pripravujú sa nájomné zmluvy medzi obcou a občanom  

kde by občania svojim podpisom potvrdili , že kuchynský odpad budú kompostovať 

čím by sa povinnosť obce odovzdávať kuchynský odpad predĺžila do konca roka 

2022.Dňa 13.2.2021 bol podpísaný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 

medzi Obcou Veľké Teriakovce a Občianskym združením Ozveny . Účastníci sa 

dohodli na predĺžení na dobu určitú od 13.2.2021 do 31.12.2022.Ďalej poslanci 

súhlasili so zaradením obce Veľké Teriakovce do územia pôsobnosti MAS Malohont 

pre programové obdobie 2021-2027.Príspevok obce v roku 2021-2022 v sume 1,32 na 

obyvateľa  a na roky 2023-2027 2,00 Eurá. Poslanci schválili  vytvorenie územia 

UMR Rim.Sobota, memorandum o spolupráci a rokovací poriadok. Bolo potrebné 

vytvoriť tematické skupiny za našu obec. Tematické skupiny sú Zelená Rimava – 

Hano, Podnikanie a inovácia – Ing. Keľo, za obec p. Kučera, p. Stullerová. Boli 

podané projekty v rámci UMR oprava Mlyna vonkajšie a vnútorné priestory, 

cyklotrasa, zateplenie materskej školy, rekonštrukcia časti KD Veľké Teriakovce. 

Ďalej poslanci odsúhlasili finančný príspevok v sume 250,00 EUR pre p. M. 

Bárdiho , ktorý pochádza z Čerenčian na vydanie knihy „ Nárečie v obci Čerenčany 

alebo radosť z poznania tohto nárečia“  

 

Ad 7./Diskusia 

 

p. Hano - poslanec – zaujímal sa ako to bude o otvorením Mlyna pre verejnosť 

           

p. Kubaliaková -   odpovedala , že majú niečo rozpracované so ženami s  

          Komunitného centra ohľadne otvorenia Mlyna pre verejnosť      

 

p. Hano – poslanec navrhol že treba odkúpiť čiastku , ktorá patrí rodine  

          Mišurákovcov  

 

p. Liptáková- občan 

          sa spýtala čo chce budovať p. Mitter na pozemku ktorý odkúpil od obce 

 

p. Kučera- starosta obce – odpovedal, že jemu sľúbil že tam bude sklad na stroje 

 

P. Mitter- občan  súhlasí s opravou tribúny , len ho zaujíma využitie 



      -    zaujímalo ho , či bývala krčma je už majetkom obce a po rekonštrukcii  

          jej využitie 

 

 

p. Kučera -starosta   odpovedal, že tribúna bude využitá na rôzne akcie  

                      organizované obcou a bývalú krčmu môžu využívať  

                      spoločenské organizácie     

 

Pytliaková  - občan , sa spýtala ,že kde pôjde dažďová voda keď nemôže ísť do    

              potoka , ktorý bude pod chodníkom 

 

Kurek – občan – tiež mal pripomienky ohľadne dažďovej vody 

 

Ing. Keľo – poslanec - odpovedal, že v tomto vidí veľký problém ohľadne ďažďovej  

                       Vody a je to potrebné ešte doriešiť 

   

 

   

 

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 prežitie leta. 

 

 

 

Starosta obce: 

 Kamil Kučera                            

                                                  Overovatelia zápisnice: 

                                                  Ing. Keľo, p. Petríková    

                                                          

 

 

 

  


