
 

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 30.6.2022 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 

    Schvaľovanie záverečného účtu  

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. Oravcová          

za členov   : p. Hano, Ing. Vetráková  

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Keľo , p. Šarkanová 

                                                             

 

 

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 bola 

zameraná na kosenie , kde pracovníci Obecného úradu spolu s pracovníkmi menších 

obecných služieb pokosili cintoríny, materskú školu a verejné priestranstvá. V 

cintoríne vo Veľkých Teriakovciach sme zastabilizovali elektrický stĺp, ktorý 



svojim pádom mohol spôsobiť škody na obecnom a cirkevnom majetku. Po zaplatení 

zálohy sme začali s montážou elektrických zvonov. V mesiaci apríl došlo k ďalšej 

montáži kamier požiarna zbrojnica, Malé Teriakovce pred kultúrnym domom  a pri 

cintoríne. Vo Vrbovciach bola opravená fasáda krypty ako aj vnútorné priestory.  

V mesiaci apríl sme sa zúčastnili akcie  Deň zeme, kde pracovníci menších 

obecných služieb a deti materskej školy zbierali odpad a vyzbierali 48 vriec 

komunálneho odpadu a 16 vriec plastov. Starosta obce spolu s pracovníkmi 

obecného úradu postavil pred predajňou Jednota máj. Dňa 18. júna sa uskutočnila 

oslava na Krásnej pri príležitosti 100.výročia založenia osady Krásna. Oslavy sa 

podarilo zvládnuť , ľudia boli spokojní. Starosta obce sa poďakoval všetkým , 

ktorí sa podieľali na príprave osláv. 

 

Ad. 5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

       

 

     V najbližšom období budeme pokračovať v kosení cintorínov , materskej školy 

a verejných priestranstiev. V mesiaci júl a august chceme v Materskej škole  

vymeniť starý plynový kotol za nový kondenzačný. Musíme vyčistiť potok  

a vyrúbať dreviny nakoľko pozemok Petry Kaločaiovej zasahuje až do koryta 

potoka. V najbližších mesiacoch sa budeme venovať príprave volieb do samosprávy 

obcí ako aj voľby do orgánov samosprávnych krajov.        

  

Ad 6./ Rôzne       

 

Účtovníčka obce Ing. Harandzová pripravila na dnešné zasadnutie Záverečný účet 

obce a celoročné hospodárenie za rok 2021. Po prečítaní Záverečného účtu 

a stanoviska hlavnej kontrolórky obce poslanci jednohlasne schválili Záverečný 

účet bez výhrad, sumu 0,90 EUR poslanci schválili na použitie rezervného fondu. 

Na dnešné zasadnutie boli doručené dve žiadosti ohľadne odkúpenia obecných 

pozemkov. Jedná sa o žiadosť Andrei Bartókovej bytom Hrachovo, Mieru 137/31 , 

ktorá žiada o odkúpenie pozemku k.ú. Veľké Teriakovce parc. C125 o výmere 577m2 

a druhá žiadosť je Miroslava Belušiaka o odkúpenie pozemku k.ú. Malé Teriakovce 

parc.3 o výmere 1661 m2. Poslanci jednohlasne súhlasili s predajom uvedených 

pozemkov za cenu 1 EURO za 1m2.Poslanci schválili 1 volebný obvod pre voľby do 

samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov ,na dnešnom 

zasadnutí bolo schválení 7 poslancov pre obec Veľké Teriakovce na volebné 

obdobie 2022-2026.Poslanci jednohlasne schválili zvýšenie finančného pásma pre 

MŠ z doterajšieho 1.Finančného pásma na 3.Finančné pásmo s platnosťou od 

1.9.2022. 

Starosta obce navrhol 100% zvýšenie poplatkov za kultúrne domy od 1.7.2022 

poslanci tieto poplatky jednohlasne odsúhlasili. Starosta obce navrhol dňa 

27.8.2022 zapálenie vatry pri príležitosti výročia SNP. 

   

 

 

Ad 7./Diskusia 

 

Kučera – starosta obce – pochválil p. Blašku , že si vykosil jarok pred domom, 

                         ale zároveň ho požiadal aby pokosenú trávu nenechal 

                         v jarku , ale aby ju vyhrabal nakoľko nemôže odtekať  

                         voda           

 

 

p. Blaško – občan – odpovedal, že trávu vyhrabe len vtedy , keď bude vypílený  

                    strom pred bytovkou a keď sa začne robiť chodník  

                    

 

                    starosta mu odpovedal , že obec strom vypíli keď bude  

                    vegetačný pokoj a chodník sa začne robiť keď bude  

                    vyhlásená výzva        

 



 

                        

 

p. Špitál – občan – podotkol, že je rád , že sa uskutoční vatra k výročiu SNP  

                    nakoľko je potrebné tieto udalosti si pripomínať 

 

                                 

                

 

                                      

 

   

Ad.8./ Schválenie uznesení  

 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Oravcová 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. Šarkanová     

                                                          

 

 

 

  


