ZÁPISNICA č. 03/ 03/ 15
z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 10.03.2015 v Teriakovciach
Prítomný: Miroslav Angelovič, starosta obce
Prítomní poslanci: Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, Ing. Martin Šima, Ľubomír
Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu a kontrola uznášania schopnosti OZ.
3. Určenie overovateľov.
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa a upratovanie KD
6. Prechod cez pozemok – p. Kostelecký
7. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD, a.s.
8. PRV programové obdobie 2014-2020
9. MHD cestovný poriadok cez prázdniny
10. Webstránka obce
11. UPSVaR príspevok na podporu zamestnávania
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 5, čím bolo zasadanie
uznášaniaschopné a jednohlasne súhlasili s programom.
3. Určenie overovateľov
Overovateľmi zápisnice, vedenej pod číslom 03/03/15, 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, 92/03/12, 94/03/12, 98/05/12, 157/10/13, 158/11/13, 163/11/13,
187/03/14, 199/06/14, 205/06/14, 215/09/14, 01/01/15, 06/02/15, 08/02/15, 10/02/15,
11/02/15, 13/02/15, 14/02/15, 15/02/15.
5. Správa a upratovanie KD
Na zastupiteľstve sa zúčastnila p. Kovaľová, ktorá predniesla svoje požiadavky ohľadne
zvýšenia platu asi o 20%. Obecne zastupiteľstvo s požiadavkou súhlasilo. Dohodli sa aj
podmienky pri zapožičiavaní sály kultúrneho domu. P. Kovaľová bude robiť odpočet energií
a zmluvy o prenájme priestorov KD pri zapožičaní podľa cenníka, ktorý už bol schválený.
Zmluvy sú k dispozícií na obecnom úrade. V zmluve bude zahrnuté aj upratovanie po akciách,

či ten, kto si zapožičia sálu chce ju po akcii upratať alebo nie. Upratovanie zahŕňa –
pozametanie a umytie sály, WC a chodby.
Uznesenie 16/03/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach súhlasí so zvýšením platu p. Kovaľovej 1050€ ročne
v hrubom, formou dohody o vykonaní práce.
Hlasovanie:
Za:
5
Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Uznesenie 17/03/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach súhlasí s jednorazovou odmenou p. Kovaľovej za
upratovanie 130€ v hrubom.
Hlasovanie:
Za:
5
Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
6. Prechod cez pozemok – p. Kostelecký
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti o odškodné za použitie
súkromného pozemku, ktorú zaslal Peter Kostelecký - cena 2673€. Na jeho pozemku vznikne
vecné bremeno. V januári poslanci prerokovali jeho žiadosť a dohodli sa na cene 20€ za m2.
P. Kostelecký súhlasil s cenou 2000€.
Uznesenie 18/03/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
kompenzáciu za prechod kanalizácie cez pozemok Petra Kosteleckého s podpisom Zmluvy
o budúcej zmluve. Výška kompenzácie je 2000€.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

7. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
VSD, a.s.
Uznesenie 19/03/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy pre firmu Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice. (Obecný pozemok KNC 221/31)
Hlasovanie:
Za:
5
Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Ide o obecný pozemok KNC 221/31 – cesta (NN prípojka).
8. PRV programové obdobie 2014-2020.
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o Programe rozvoja vidieka
v programovom období 2014 – 2020. Pre našu obec sú zaujímavé opatrenia 7.2, 7.4, 7.5.
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Poslanci sa zhodli na prejednaní projektov s firmami, ktoré sa projektovou dokumentáciou
zaoberajú. P. Žarnovská má osloviť p. Ing. Mochnackého s firmy PCP Project Conzul, spol.
s.r.o., Prešov, starosta má osloviť Ing. Vladimíra Urama z firmy Energia plus, spol. s.r.o.
a firmu Premier Conzulting, spol. s.r.o.
9. MHD cestovný poriadok cez prázdniny
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti na prípravu cestovného
poriadku k 1.7.2015 a k 1.9.2015.
- cez prázdniny nebude premávať školský spoj o 07,00 h. a 14,00 h

10. Webstránka obce
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o novej webovej stránke obce,
ktorá je už na webe: http://www.teriakovce.jaf-consult.sk
-

je potrebné ešte doplniť kontakt na kontrolóra obce
faktúry, objednávky, zmluvy

zápisnice zo zastupiteľstiev
aktuálne fotografie

11. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov – príspevok na podporu
zamestnávania

-

Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o príspevku na podporu
zamestnania:
Znevýhodnený UoZ – ZUoZ
§50j - príspevok na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti
§51a – príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta
§54 – príspevok na podporu PM – verejné zamestnanie

12. Rôzne
Uznesenie 20/03/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
uvoľnenie finančných prostriedkov z účtu ČSOB vo výške 4 646,40€ na dodatočné zaplatenie
záverečnej platby za verejné osvetlenie.
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

13. Diskusia
-

v diskusii vystúpila p. Kovaľová, ktorá chcela upozorniť starostu aj obecné
zastupiteľstvo, že v kuchyni chýbajú polievkové misy a sklenené krčahy
starosta aj obecné zastupiteľstvo súhlasilo s ich zakúpením
p. Zakuťanský sa informoval, kedy bude otvorený klub mládeže.
starosta na to reagoval, že je potrebné ešte zakúpiť vchodové dvere a otvorenie by
malo byť pravdepodobne do Veľkej noci
p. Žarnovská mala pripomienku, že by bolo dobré prelinkovať web stránku materskej
škôlky na web stránku obce
pri kontrole uznesení bolo zistené, že p. Ivanko ešte neuhradil sumu za kúpu obecného
pozemku
starosta by to mal prezistiť do 17.3.2015

-

p. Žarnovská podotkla, že by bolo vhodné pozývať na každé zastupiteľstvo hlavného
kontrolóra
starosta aj obecné zastupiteľstvo súhlasilo
p. Žarnovská sa ešte informovala ohľadne vodovodu, či už začali práce na
odstraňovaní závad
starosta už vybral firmu, ktorá už začala práce 6.3.2015
kolaudácia kanalizácie by mala byť 30.9.2015

14. Záver
Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Teriakovciach dňa 16.03.2015
Zapísala: Mgr. Iveta Žarnovská
Overovatelia: Ing. Miroslav Jurašek
Slavomír Stredňák
Miroslav Angelovič
starosta obce

