
 

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 16.9.2021 v kultúrnom dome na Krásnej. 

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

 

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    : Hano          

za členov   : p. Ing. Vetráková  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Keľo , 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 a prítomných občanov o činnosti 

obecného úradu od posledného zastupiteľstva. Činnosť Obecného úradu je zameraná 

hlavne na kosenie cintorínov , materskej školy , ihriska a verejných 

priestranstiev. Ďalej máme rozrobené tri stavebné objekty ide o celkovú 

modernizáciu požiarnej zbrojnice, druhú etapu rekonštrukcie tribúny vonkajšej 

omietky a výmena strešnej krytiny na Obecnom úrade. V požiarnej zbrojnici došlo 



k výmene strechy, zateplenie výmena dverí za elektrické, nové podlahy, sanita, 

nová elektroinštalácia, vodovod a kanalizácia. Na ihrisku sme opravili vonkajšiu 

fasádu tribúny. Dňa 3.9.2021 sme uskutočnili spomienkovú akciu k 77. výročiu SNP 

zapálením vatry a ohňostrojom. 

 

Ad. 5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

       

 

     Budeme pokračovať v prácach menších obecných služieb, ktoré budú zamerané 

ešte na kosenie cintorínov, materskej školy , ihriska a verejných 

priestranstiev, vyrubovanie kríkov v cintorínoch. V najbližších dňoch ukončíme 

opravu strechy na Obecnom úrade. Urobíme terénne úpravy na dvore kultúrneho domu 

po prácach na požiarnej zbrojnici a vykopávkach pre kanalizáciu. Po dokončení 

strechy na Obecnom úrade sa budú dokončovať terénne úpravy vo dvore OÚ aby sme 

následne mohli postaviť sklad na odloženie nakúpených strojov a náradia. 

          

        

 Ad 6./ Rôzne       

 

     

Na dnešné zasadnutie kontrolórka obce JUDr. Pauková  pripravila Správu 

o výsledku následnej finančnej kontroly pokladničnej hotovosti za rok 2020 a rok 

2021, kontrola plnenia rozpočtu obce v roku 2020 , plnenie uznesení v roku 2020 

a v roku 2021 a kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu Obce Veľké 

Teriakovce v roku 2020.Kontrolou bolo zistené , že všetky doklady boli 

zaúčtované správne a dôvod ich vystavenia bol preukázaný súvisiacimi dokladmi, 

plnenie rozpočtu bolo v súlade so schváleným rozpočtom, dotácie poskytnuté Obcou 

Veľké Teriakovce boli schválené obecným zastupiteľstvom ich čerpanie nepresiahlo 

schválenú výšku a všetky dotácie boli riadne vyúčtované. Kontrolórka obce 

navrhla zvýšiť limit v pokladni na sumu 10 000 EUR poslanci to jednohlasne 

schválili. Starosta obce informoval prítomných , že obec je zapojená do 

plánovanej výstavby cyklotrasy smer Rimavská Sobota – Hrachovo prvá etapa 

projektovej dokumentácie už existuje teraz sa pracuje na nájomných zmluvách. 

Starosta obce pripomenul , že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná na 

Krásnej hlavne z toho dôvodu, že na budúci rok si Krásna pripomenie 100. výročie 

založenia a preto s prípravami na akciu je potrebné začať už teraz. Poslanci 

odsúhlasili plnú podporu pri zastrešení tejto akcie. 

 

Ad 7./Diskusia 

 

p. Stromko - občan – oboznámil prítomných ako to bolo keď bolo 70.výročie  

                     založenia a podobne by si to predstavoval aj teraz 

                     a povedal, že treba poveriť kto čo bude mať na starosti      

         

p. Balciar Ján –občan - navrhol pripraviť dva scenáre podľa Covidovej situácie 

                      navrhol druhú alebo tretiu sobotu v máji 2022, pozvať  

                      starostku Klenovca ako aj starostov okolitých obcí 

p. Kučera – starosta obce- oboznámil prítomných ako si on predstavuje oslavy  

                           a navrhol zložiť výbor, výbor by sa stretol v mesiaci  

                           október, ďalej oboznámil prítomných, že v zimných 

                           mesiacoch chce vybrúsiť parkety v KD na Krásnej            

 

p. Zvara – občan – v mene ostatných obyvateľov žiada prechod pre chodcov pri 

                   zastávke na Krásnej  a zníženie rýchlosti  

           

 

p. Kýpeť- občan-   pýtal sa prečo sa predĺžilo vyplácanie 5000 EUR na Mlyn,  

                   ďalej ho zaujímalo prečo nedal robiť strechu p.Láskovi a  

                   nepodporuje domácich podnikateľov  

Ing. Keľo – poslanec – odpovedal, že obec by nemala z čoho rekonštruovať Mlyn 

 



    

p. Kučera – starosta obce – odpovedal, že p. Láska nepodal žiadosť na výmenu      

                            strešnej krytiny na budove Obecného úradu 

 

p. Stromková – občan – upozornila, že je potrebné zaskliť skrinku pred kultúrnym 

                       domom na Krásnej, ktorá slúži na rôzne informácie  

 

   

 

 

 

 

Ad.8./ Schválenie uznesení  

 

Predseda návrhovej komisie p. Hano predložil 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, Mgr. Oravcová    

                                                          

 

 

 

  


