
 

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 29.9.2022 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. Činnosť obecného úradu bola 

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

obecných služieb pokosili cintoríny, materskú školu a verejné priestranstvá, 

vysekávali kríky v cintorínoch, vyčistili jarok pri p. Petre Kaločaiovej. 

 



Ad. 5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

       

 

     V najbližšom období budeme pokračovať v kosení cintorínov , materskej školy 

a verejných priestranstiev. Chceli by sme opraviť schody pred kultúrnym domom vo 

Veľkých Teriakovciach a tiež schody na Dome smútku. V mesiaci október sa budeme 

zaoberať prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí ako i do orgánov 

samosprávnych krajov.       

  

Ad 6./ Rôzne       

 

Starosta obce predložil na dnešné zasadnutie Všeobecne záväzné nariadenie o dani 

z nehnuteľností a komunálnom poplatku. Poslanci jednohlasne schválili zvýšenie 

daní z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad od 1.1.2023,taktiež 

odsúhlasili zvýšenie sadzieb úhrad za služby poskytované obcou od 1.1.2023. 

Starostka obce Čerenčany nás požiadala o finančnú výpomoc pri výsadbe čerešňovej 

aleje smerom do obce Čerenčany nakoľko toto územie je v našom katastri. Poslanci 

odsúhlasili finančnú výpomoc v sume 250 EUR. Ďalej bol schválený Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimava- Rimavica. Občania Malých 

Teriakoviec podpísali petíciu za vysťahovanie rodiny Bangovej zo železničnej 

stanice. Petícia bola zaslaná na Železnice Slovenskej republiky. Na dnešné 

zasadnutie bola doručená žiadosť p. Prochyru o územnoplánovaciu informáciu 

a stanovisko k investičnému zámeru. Poslanci schválili investičný zámer p. 

Prochyru.  

 

 

Ad 7./Diskusia 

 

p. Blaško – občan -  sa informoval ako to vyzerá s vypílením smreka pred 

                     bytovkou vo Vrbovciach.     

                          

 

p. Kučera – starosta– odpovedal, že keď zoženie peniaze na vypílenie  

                      potom to bude riešiť a nakoniec pozemok , kde  

                      stojí smrek nie je obecný pozemok , ale je 

                      majetkom  Slovenskej  republiky. 

 

p. Blaško – občan -  podľa neho chodník vo Vrbovciach sa dá spraviť aj  

                     s obecných peňazí po čiastkach, ale všetko sa robí 

                     len pre Veľké Teriakovce a Vrbovce sú na chvoste             

                    

 

                     

p. Kadášová- občan – navrhla , že strom , ktorý sa nachádza pri jej hroboch 

                     by bolo treba spíliť , nakoľko padajú konáre  

 

p. Kučera – starosta – odpovedal, že keď bude mať plošinu tak strom spíli.  

                        

 

p. Blaško – občan – navrhol , aby poslanci zaviazali starostu aby jednal so  

                    Slovenskou republikou ohľadne vypílenia smreku.  

                     

 

                                 

                

 

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. Petríková     

                                                          

 

 

 

  


