
 

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 prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach 

ktoré sa konalo dňa 17.03.2022 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. Hano, 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. V mesiacoch január a február sme 

robili rôzne štatistické výkazy , účtovnú závierku za rok 2021. V mesiaci marec 

sme prijali dvoch pracovníkov na dohodu o vykonaní práce ktorá bude trvať až do 

konca roka 2022. Ich práca bude zameraná na kosenie a iné práce v obci. V marci 

začala aj aktivačná činnosť máme 8 pracovníkov na aktivačnej činnosti. 



Pracovníci v mesiaci marec vyrubujú kríky v cintorínoch. Obecný úrad  za pomoci 

p. starostky v Čerenčanoch a p. Keľa spracúváva na podpis nájomné zmluvy ohľadne 

cyklotrasy. Pripravujeme platobné výmery na daň z nehnuteľností a iné poplatky. 

Na Krásnej sme vybrúsili parkety v kultúrnom dome a vymaľovali steny . 

 

Ad. 5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

       

 

     V najbližšom období musíme stabilizovať a vrátiť do pôvodnej polohy 

elektrický stĺp v cintoríne ide o prevod elektrickej energie do domu smútku 

a tiež do evanjelického kostola, zlým a plytkým osadením stĺpa došlo k jeho 

nakloneniu. Ďalej je potrebné vykopať kanál na uloženie káblov ohľadom ovládania 

zvonov od kostola až k domu smútku. Rozhodli sme sa pre zakopanie káblov do zeme 

k vôli estetike a tiež ohľadom na kultúrnu pamiatku evanjelického kostola. V 

nasledujúcom mesiaci nás čaká rekonštrukcia krypty vo Vrbovciach. Pokiaľ nezačne 

rásť vegetácia je potrebné prečistiť jarok u p. Borláša je to hlavný prívod 

z polí do obce, je potrebné ho prečistiť až po rieku Rimava.        

  

Ad 6./ Rôzne       

 

Starosta obce p. Kučera informoval poslancov , že 18. júna 2022 sú naplánované 

oslavy 100. výročia založenia Krásnej. Ďalej informoval , že sme oslovili 

generálne riaditeľstvo Uniqy v Košiciach o finančnú výpomoc na zakúpenie 

informačných panelov pre meranie rýchlosti. Bola nám zaslaná cenová ponuka na 

zvony v sume 6072 EUR, akonáhle počasie dovolí začne sa s inštaláciou zvonov. V 

Malých Teriakovciach a pred požiarnou zbrojnicou chceme nainštalovať kamery. V 

materskej škole je potrebné vymeniť kotol na kúrenie , ale ešte čakáme na cenové 

ponuky. V letných mesiacoch by došlo výmene kotla. Starosta obce informoval 

poslancov , že na dnešné zasadnutie p. Andrea Bartóková doručila žiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku o rozlohe 577m2.Poslanci súhlasili so zverejnením 

zámeru o odpredaji obecného pozemku vo výmere 577m2.Sledujeme výzvy ohľadne 

chodníka vo Vrbovciach , akonáhle vyjde výzva podáme žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok.  

 

 

Ad 7./Diskusia 

 

p. Blaško – občan – podotkol , že on si myslí že z toho chodníka vo Vrbovciach 

                    nebude nič, pokiaľ sa bude čakať na peniaze od štátu,  

                    najlepšie by bolo dať výstavbu chodníka do rozpočtu obce 

                    a vybudovať z vlastných peňazí. 

 

                    starosta mu odpovedal , že obec na to nemá peniaze a musíme 

                    čakať na výzvu       

 

p. Kadášová – občan – by sa chcela informovať ohľadne priestoru za p.Petrincom 

                      poukázala na to , že ten priestor by bolo treba upraviť 

                        

                      starosta jej odpovedal, že tam je veľmi mokro a dá sa tam  

                      robiť len keď je veľmi sucho a že s úpravou tohto 

                      priestoru počíta  

 

p. Blaško – občan – požiadal starostu vypílenie stromu pred bytovkou vo  

                    Vrbovciach nakoľko pri vetre je veľmi nebezpečný a môže 

                    Dôjsť k vyvráteniu stromu 

 

                    Starosta súhlasil ale len po vegetácii na jeseň 

 

p. Keder  - občan  - požiadal o vypílenie orecha v cintoríne pri vojnových 

                     hroboch 

 



              starosta sľúbil, že po vegetácii sa orech vypíli 

 

Hano – poslanec – povedal , že by bolo potrebné zakúpiť kuchynskú linku do  

                  tribúny              

                

 

                                      

 

   

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 . 

 

 

 

Starosta obce: 

 Kamil Kučera                            

                                                  Overovatelia zápisnice: 

                                                  Ing. Keľo, p. Petríková     

                                                          

 

 

 

  


