ZÁPISNICA č. 01/ 01/ 15
z prvého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.01.2015 v Teriakovciach
Prítomný: Miroslav Angelovič, starosta obce
Prítomní poslanci: Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, Ľubomír Zakuťanský,
Mgr. Iveta Žarnovská
Ospravedlnení: Ing. Martin Šima
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu a kontrola uznášania schopnosti OZ.
3. Určenie overovateľov.
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Doplnenie členov do zriadených komisií
6. Postup výstavby kanalizácie, odškodné za použitie súkromného pozemku.
7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia, externý manažment
8. MŠ výberové konanie na riaditeľku MŠ
9. Výstavba klubu mladých
10. Žiadosť o súčinnosť pri zabezpečení postupu výstavby NA KRUHU
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Teriakovce na I. polrok 2015.
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

1. Otvorenie
Schôdzu zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Miroslav Angelovič (ďalej len
starosta), ktorý všetkých prítomných poslancov privítal a informoval o programe zasadnutia.
2. Schválenie programu a kontrola uznášaniaschopnosti
Prítomní poslanci sa zasadnutia zúčastnili v počte 4, čím bolo zasadanie
uznášaniaschopné a jednohlasne súhlasili s programom.
3. Určenie overovateľov
Overovateľmi zápisnice, vedenej pod číslom 01/01/15, boli určení
Ing. Miroslav Jurašek a Slavomír Stredňák.
4. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci budú na nasledujúcej schôdzi kontrolovať tieto uznesenia:
61/02/08, 65/03/08, 71/03/08, 187/09/10, 37/01/11, 46/04/11, 75/10/11, 92/03/12, 93/03/12,
94/03/12, 97/04/12, 98/05/12, 110/09/12, 116/09/12, 120/10/12, 128/01/13, 130/02/13,
131/02/13, 151/08/13, 155/10/13, 156/10/13, 157/10/13, 158/11/13, 160/11/13, 163/11/13,
176/01/14, 177/01/14, 178/01/14, 179/01/14, 180/01/14, 180/02/14, 181/02/14, 182/02/14,
183/02/14, 184/02/14, 185/03/14, 186/03/14, 187/03/14, 188/03/14, 189/03/14, 192/04/14,
195/04/14, 199/06/14, 204/06/14, 205/06/14, 213/09/14, 215/09/14

5. Doplnenie členov do zriadených komisií
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach zriaďuje tieto komisie:
Komisia výstavby a územného plánovania
predseda: Ing. Martin Šima
členovia: Ing. Dušan Goban, Ing. Miroslav Jurašek, Ing. Pavol Banas,
ThDr. Martin Kahanec, PhD.
Komisia kultúry a školstva
predsedníčka: Mgr. Iveta Žarnovská
členovia: Mgr. Martina Jurašeková, Mgr. Monika Chovancová,
Mgr. Katarína Imrichová
Komisia mládeže a športu
predseda: Slavomír Stredňák
členovia: Viliam Jurašek, Lukaš Oravec, Marek Chovanec, Pavol Mižik,
Ivo Kulik
Komisia na riešenie priestupkov a verejného poriadku
predseda: Ľubomír Zakuťanský,
členovia: Martin Kalakaj, Pavol Babinčák, Ľubomír Zborovjan
Komisiu na ochranu verejného záujmu
predseda: Slavomír Stredňák
členovia: Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, Ing. Martin Šima,
Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská
6. Postup výstavby kanalizácie, odškodné za použitie súkromného pozemku.
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o potrebe podania žiadosti o zmenu
ukončenia termínu výstavby kanalizácie. Žiadosť je potrebné odoslať do konca januára 2015.
Predpokladaný termín ukončenia by mal byť jún – júl 2015.
23.01.2015 - kontrolný deň + zmeny projektu a termínu.
- žiadosť o odškodné za použitie súkromného pozemku zaslal Peter Kostelecký - cena
2673 eur. Na jeho pozemku vznikne vecné bremeno.
- poslanci sa zhodli, aby mu bola zaslaná žiadosť o prejednanie ceny - návrh 20 eur za
m2. (konečná suma 1200 eur)
- ďalej sa prejednával prechod cez pozemok -Bodnáriková Marta a dažďová kanalizácia
na pozemku p. Kuchara.
7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia, externý manažment
Rozpočet na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Teriakovce je 89 045,95€, 5%
spoluúčasť obce je 4452€. Neoprávneným výdavkom pri tomto projekte je externý
manažment.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o podpísaní Zmluvy o rekonštrukcii verejného
osvetlenia ITMS: 25120220315. Táto zmluva bola podpísaná 01.12.2014 – ukončenie by malo
byť do konca marca 2015. Prebratie staveniska bolo 15.12.2014. K tejto zmluve bude potrebné
vyhotoviť Dodatok o posune termínu. V projekte je iba rekonštrukcia starého osvetlenia.
Nepočíta sa vybudovaním nového osvetlenia v častiach obce kde osvetlenie nie je. Externý

manažment nie je zakonponovaný do zmluvy – je to neoprávnený výdavok. Preto je potrebné
urobiť dohodu o vykonaní práce. Starosta navrhol PhDr. Miroslava Turčana, s ktorý už
spolupracoval. Je potrebné aby starosta urobil prieskum trhu na cenové ponuky.

Uznesenie 01/01/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí
s dohodou o vykonaní práce pre PhDr. Miroslava Turčana.
Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ľubomír
Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Ing. Martin Šima

8. MŠ výberové konanie na riaditeľku MŠ
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o výberovom konaní na riaditeľku MŠ
v Teriakovciach, Mgr. Jana Ivanková je dočasne poverená riadením do konca februára 2015.
Je potrebné vypísať nové výberové konanie v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov. Žiadosti sa budú zasielať do 16.2.2015. Termín nástupu je 01.03.2015.
Preto bolo potrebné stanoviť nového zástupcu za obec do Rady školy.
Uznesenie 02/01/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje Mgr. Ivetu Žarnovsku za členku Rady školy pri MŠ v Teriakovciach
Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ľubomír
Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Ing. Martin Šima

9. Výstavba klubu mladých
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o priebehu stavebných prác, ktoré sa vykonávajú na
klube pre mladých. Obecné zastupiteľstvo prišiel informovať aj bývalý poslanec ThDr. Martin
Kahanec, PhD., ktorý celú rekonštrukciu zastrešuje a ktorý si pripravil podrobnú písomnú
správu o priebehu rekonštrukcie klubu mladých. Predložil aj fotodokumentáciu faktúr
a bločkov. Obec na rekonštrukciu prispela sumou 9500 eur.

10. Žiadosť o súčinnosť pri zabezpečení postupu výstavby NA KRUHU.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti o súčinnosti pri zabezpečení postupu
výstavby, ako predmetu verejného záujmu obce Teriakovce. Žiadosť zaslal Ing. arch. Viktor
Tkáčik, autorizovaný architekt – obstarávateľ v zastúpení vlastníkov NA KRUHU.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo o presune tohto bodu na ďalšie stretnutie a zároveň
o vyžiadanie stanoviska stavebnej komisie.
Uznesenie 03/01/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí
o presune žiadosti na ďalšie stretnutie a zároveň o vyžiadanie stanoviska stavebnej komisie.
Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ľubomír
Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Ing. Martin Šima

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Teriakovce na I. polrok
2015.
Hlavný kontrolór obce Ing. Marchevský informoval obecné zastupiteľstvo o návrhu plánu
kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
- o vypracovaní správy o kontrolnej činnosti za rok 2014,
- o vypracovaní stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2014,
- o kontrole vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona 502/2001 Z.z.
v znení neskorších predpisov,
- o kontrole dodržiavanie zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií zo
zreteľom na dodržiavanie zákona 431/2002 o účtovníctve , na dodržiavanie zásad
hospodárnosti, efektívnosti ,účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov a zásad
finančnej kontroly,
- o dodržiavaní zásad poskytovania dotácií a finančných výpomoci,
- o metodickej pomoci pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc
a dokumentov obce,
- o vypracovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
- o ďalších úlohách, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom ( napr. zákon c. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vypracovanie
stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania).
Uznesenie 04/01/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
a) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Teriakovce na I.
polrok 2015
b) poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti

Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ľubomír
Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Ing. Martin Šima

12. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach sa uznieslo na odmene zástupcovi starostu v sume
33,00€ brutto mesačne.
Uznesenie 05/01/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
odmenu zástupcovi starostu Ľubomírovi Zakuťanskému 33,00€ brutto mesačne od 01.02.2015.
Hlasovanie:
Za:

4

Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ľubomír
Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Ing. Martin Šima

13. Diskusia
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o firme na eurofondy o asistenčnej službe na
terenného pracovníka. Obec by mala prispievať čiastkov cca 76 – 107 eur podľa počtu
obyvateľov.
P. Petejová reagovala na vystavenie faktúry pre OZ Čerešňov, kde v decembri občianskemu
združeniu bolo vyfakturovaný prenájom za používanie kultúrneho domu a aj energie. Keďže
obec nieje predajca energii, tak chcela vedieť či je to správne. Na to reagoval hlavný
kontrolór, že obec môže vo faktúrach vyučtovávať aj energie.
P. Michalčin sa informoval o postupe výstavby kanalizácie – že v časti obce Čerešňov je
veľké blato, aby firma, ktorá to spravuje to vyčistila. Starosta reagoval na tento podnet tým, že
23.1.2015 bude kontrolný deň a bude sa snažiť aby všetky závady boli odstránené. P.
Zakuťanský taktiež pripomienkoval, že je potrebné v časti Čerešňov cestu vysypať kameňom,
aby ju firma dala do pôvodného stavu. Starosta reagoval, že cestu je možné dať do pôvodného
stavu až po realizácii projektu a nie je ešte dokončená dažďová kanalizácia, ktorá prechádza
cez pozemok p. Kuchára. P. Jurašek taktiež podotkol na úpravu dvorov po prekopoch.
Ďalej sa p. Michalčin informoval o vodovode, kedy bude spustený. Na to starosta reagoval
tým, že vodárne nechcú prevziať vodovod, lebo je potrebné odstrániť nedostatky. Nedostatky,
ktoré mala odstrániť firma sú už odstránené, problém je s prípojkami v starej časti obce. Je
potrebné vymeniť ventily a dať celkovo staré šachty do poriadku. Starosta bude rokovať
v nasledujúcom týždni s riaditeľom vodárni p. Polomským. O výsledku bude informovať
členov obecného zastupiteľstva.
P. Zakuťanský podotkol, že je potrebné zmeniť internetovú stránku obce a upraviť nový

cenník služieb, ktoré poskytuje obec, aby všetky materiály boli zverejňované na stránke.
To bude predmetom ďalšieho zastupiteľstva.
P. Žarnovská sa informovala o pracovnej zmluve hlavného kontrolóra – zmluva je platná na
dobu šiestich rokov. Bola podpísaná 27.10.2010.
14. Záver
Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Teriakovciach dňa 29.01.2015
Zapísala: Mgr. Iveta Žarnovská
Overovatelia: Ing. Miroslav Jurašek
Slavomír Stredňák.
Miroslav Angelovič
starosta obce

