
 

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 ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach 

ktoré sa konalo dňa 24.11.2022 v zasadačke Obecného úradu. 

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

 

Prítomní poslanci:  viď prezenčná listina 

  

Prítomní občania :  viď prezenčná listina 

 

                          

  

 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. 

Kučera. Privítal prítomných a uviedol, že obecné zastupiteľstvo je uznášania 

schopné. 

Na prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva boli pozvaní všetci novozvolení 

poslanci, predseda MVK p. Mišuráková.Za zapisovateľku bola určená p. Sojková. Za 

overovateľov zápisnice boli určení Ing. Keľo  a p. Hano. 

Predsedkyňa MVK p. Mišuráková informovala prítomných o výsledku volieb starostu 

obce a o výsledku volieb poslancov do obecného zastupiteľstva. Novozvolený 

starosta p. Kučera zložil zákonom predpísaný sľub. Novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub. Novozvolený starosta obce p. 

Kučera sa prihovoril poslancom a prítomným občanom. Poďakoval za dôveru, ktorú 

mu občania prejavili vo voľbách. 

Starosta obce p. Kučera predložil na schválenie návrh programu, ktorým sa bude 

ustanovujúce zasadnutie ďalej riadiť. 

 

 

                    P r o g r a m 

 

1./ Zriadenie a voľba obecnej rady 

2./ Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva a voľba predsedov    

    komisií  

3.  Určenie platu starostu 

4./ Menovanie zástupcu starostu obce 

5./ Diskusia 

6./ Schválenie uznesení 

7./ Záver                       

 

 

Ad 1./ Návrh na zriadenie obecnej rady 

       

    Starosta obce p. Kučera podal návrh aby nebola zriadená obecná rada nakoľko 

je málo poslancov a všetky záležitosti by chcel riešiť so všetkými poslancami. 

Po prejedaní návrhu obecné zastupiteľstvo neschválilo zriadenie obecnej rady. 

                                                             

 

 

Ad 2./ Návrh na zriadenie komisií a voľba predsedov komisií. 

 

    Navrhnuté a zriadené boli nasledovné komisie: KOVP, školstva, kultúry, 

športu a finančná. 

KOVP : za predsedu bola zvolená Mgr. Katarína Molnárová, za členov p. Špitál , 

p. Boháčik. 

Komisia školstva , kultúry a športu : za predsedu bol zvolený p. Hano, za členov 

Špitálová, Hrušková 



 

Komisia finančná : za predsedu bol zvolený Ing. Keľo, za členov Petríková , 

Gečeová.  

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Ad 3./ Určenie platu starostu obce 

       

     Na nasledujúce volebné obdobie bol určený plat starostu na základe zákona  

podľa priemernej mzdy pracovníkov v národnom hospodárstve vynásobené 

koeficientom 1,83 čo je určené podľa počtu obyvateľov obce. Poslanci schválili 

navýšenie základného platu starostovi o 35%. 

 

 

Ad. 4./ Menovanie zástupcu starostu obce 

       

 

     Starosta obce p. K. Kučera poveril Ing. Keľa za zástupcu starostu, ktorý ho 

bude zastupovať počas jeho neprítomnosti.       

  

Ad 5./ Diskusia       

 

Poslanci aj občania zablahoželali p. starostovi ku zvoleniu.  

 

 

                                 

                

Ad.6./ Schválenie uznesení  

 

Boli predložené na schválenie uznesenia prijaté na dnešnom zasadnutí. Tieto boli 

schválené  

 

 

Ad 7./ Z á v e r 

        

       Starosta obce p. Kučera poďakoval prítomným poslancom  a občanom za účasť 

na  zasadnutí obecného zastupiteľstva a vyhlásil ho za ukončené. 

 

 

 

Starosta obce: 

 Kamil Kučera                            

                                                  Overovatelia zápisnice: 

                                                  Ing. Keľo,p. Hano     

                                                          

 

 

 

  


