
 

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 

zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach 

ktoré sa konalo dňa 16.12.2021 v zasadačke Obecného úradu. 

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

 

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, 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 a prítomných občanov o činnosti 

obecného úradu od posledného zastupiteľstva. Pokračovali sme v aktivačnej 

činnosti, ktorá bola zameraná prevažne na čistenie cintorínov a verejných 

priestranstiev. Nakoľko obec vlastní osobný automobil, traktor s vlečkou bolo 

potrebné zabezpečiť túto mechaniku pred vplyvom zlého počasia a preto sme 

objednali plastový stan 6x8 m a spolu s poslancami a pracovníkmi Obecného úradu 



sme ho postavili .Zabezpečili sme vianočnú výzdobu vo všetkých častiach obce 

Veľké Teriakovce. Pracovníci Obecného úradu začali s riadením miestností 

v bývalej krčme. 

 

Ad. 5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

       

 

     V mesiaci január  nás čakajú rôzne štatistické výkazy za rok 2021, účtovná 

uzávierka za rok 2021.V nasledujúcich mesiacoch  chceme svoju prácu zamerať na 

čistenie jarkov / vedľa Borláša a Boháčika/ a za Karasom a vedľa Hana. Ďalej 

bude potrebné vymaľovať interiér a exteriér Domu smútku ako aj autobusové 

zastávky, oprava krypty vo Vrbovciach .V materskej škole bude potrebné vymeniť 

kotol a okná na poschodí. Bude potrebné zakúpiť ťahač kontajnerov za traktorom 

V roku 2022 by sme chceli vymeniť káble rozhlasu nakoľko existujúce káble sú 

staré. Chceli by sme riešiť situáciu v obci ohľadne zvonenia zakúpením 

elektrického zvonu.       

  

Ad 6./ Rôzne       

 

Starosta obce p. Kučera informoval poslancov , že na dnešné zasadnutie sme 

pripravili rozpočet obce na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný príjmy rozpočtu predstavujú sumu 321 320,00 

EUR a výdavky sumu 321 320,00 EUR. Poslanci uvedené rozpočty schválili bez 

pripomienok. Poslancom bolo prečítané stanovisko kontrolórky obce p. Paukovej , 

ktorá doporučila schváliť rozpočet na rok 2022 a na roky 2023-2024. V mesiaci 

október audítorka p. Karczagová vykonala audit účtovnej závierky  za rok 2020. 

Správa o vykonaní auditu bola prečítaná poslancom , ktorí ju zobrali na vedomie. 

 

 

Ad 7./Diskusia 

 

p. Hano – poslanec – sa informoval ako to vyzerá s chodníkom vo Vrbovciach 

 

          starosta mu odpovedal , že je potrebné opraviť projekt a čakať na   

          výzvy 

 

Ing. Keľo – poslanec – podotkol , že by bolo potrebné stretnutie s rodinou  

            Mišurákovou, ohľadne predaja časti mlyna , ktorí vlastnia                                    

 

   

Ad.8./ Schválenie uznesení  

 

Predseda návrhovej komisie Mgr. 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, p. Petríková 

Oravcová    

                                                          



 

 

 

  


