
 

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 prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach 

ktoré sa konalo dňa 12.1.2023 v zasadačke Obecného úradu. 

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

 

Prítomní poslanci:  viď prezenčná listina 

  

Prítomní občania :  viď prezenčná listina 

 

                          

  

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce p. Kučera privítal 

prítomných  a 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 plnenia uznesení 

4./ Správa o činnosti obecného úradu 

5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

6./ Rôzne 

7./ Diskusia 

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. Hrušková, p. Hano 

Overovatelia zápisnice : Ing. Keľo, p. Petríková                                                             

 

 

Ad 3./ Kontrola plnenia uznesení 

 

    Starosta obce p. Kučera informoval prítomných , že na ustanovujúcom 

zasadnutí sme zobrali na vedomie výsledky volieb starostu obce a výsledky volieb 

poslancov do obecného zastupiteľstva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Ad 4./ Správa o činnosti Obecného úradu 

       

     Po voľbách a po ustanovujúcom zasadnutí ktoré sa konalo 24.11.2022 bola 

práca Obecného úradu zameraná predovšetkým  na prípravu rozpočtu na rok 2023.V 

mesiaci december sme vo všetkých častiach obce pripravili vianočnú výzdobu. 

V mesiaci január sme  začali s prípravami na referendum. 

 

 

 

 

 



Ad. 5./ Úlohy na ďalšie obdobie 

       

       V najbližších mesiacoch začneme s výmenou káblov obecného rozhlasu vo 

Vrbovciach. Okrem bežnej údržby verejných priestranstiev by sme chceli 

svojpomocne vymaľovať Dom  smútku vo Veľkých Teriakovciach. 

V mesiaci január a február nás čakajú rôzne štatistické výkazy ako i koncoročná 

uzávierka.          

  

Ad 6./ Rôzne       

 

  Na dnešné zasadnutie sme pripravili rozpočet obce na rok 2023 ktorý bol 

zverejnený na stránke obci ako aj na úradnej tabuli. Pripravili sme stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2023.Kontrolórka obce doporučila 

schváliť rozpočet na rok 2023 bez programovej štruktúry. Poslanci jednohlasne 

schválili rozpočet na rok 2023, príjmy v sume 345 270 EUR a výdavky v sume 

339 224 EUR . P. Kubaliaková oboznámila prítomných ohľadne mlyna vo Veľkých 

Teriakovciach. Mlyn by mal prejsť do užívania obce. Podrobnejšie informácie budú 

poskytnuté v najbližšom období. Poslanci schválili jednohlasne zvýšenie 

finančného pásma pre školskú jedáleň pri Materskej škole vo Veľkých 

Teriakovciach na nákup potravín. Lyžiarsky klub v Klenovci nás požiadal 

o finančnú výpomoc , poslanci jednohlasne odsúhlasili výpomoc v sume 100,00 EUR. 

Pri príležitosti životného jubilea 100 rokov obec odovzdá čestné uznanie  p. 

Ondrejovi Trochovi za dlhoročné pôsobenie v obci Veľké Teriakovce ako učiteľ 

základnej školy. 

 

Ad 7./ Diskusia 

 

      V diskusii k prejednávaným materiálom vystúpili : 

 

 

p. Petríková -  poslankyňa poukázala na to, že ľudia sa sťažujú , že keď si  

                platia za KD Malé Teriakovce tak by mali fungovať aj záchody 

 

p. Kučera – starosta – odpovedal, že obec má v pláne opraviť záchody v KD Malé  

                       Teriakovce 

 

p. Molnárová – poslankyňa- pripomenula že na autobusovú zastávku pred obchodom 

                           treba dať lavičku  

 

 

p. Keder – občan  poukázal na to, že do kontajnera v cintoríne v Malých 

                  Teriakovciach ľudia dávajú aj stavebný odpad 

 

 

                                   

Ad.8./ Schválenie uznesení  

 

Boli predložené na schválenie uznesenia prijaté 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 vyhlásil ho za ukončené. 

 

 

 

Starosta obce: 

 Kamil Kučera                           Overovatelia zápisnice: 

                                         Ing. Keľo, p. Petríková 



                                                     

                                                          

 

 

 

  


