
ZÁPISNICA č. 07/ 09/ 15 
zo siedmeho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 30.09.2015 v Teriakovciach 

 

Prítomný: Miroslav Angelovič, starosta obce 

Prítomní poslanci:, Slavomír Stredňák, Ing. Martin Šima, Ľubomír Zakuťanský, 

                                  Mgr. Iveta Žarnovská  

Neprítomní poslanci: Ing. Miroslav Jurašek  

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu a kontrola uznášania schopnosti OZ. 

3. Určenie overovateľov. 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Ukončenie výstavby kanalizácie 

6. UPSVaR ukončenie projektu a nové možnosti 

7. Odkúpenie 17m2 pozemku v katastri mesta Prešov –Solivar v súvislosti s pripravovanou 

kolaudáciou kanalizácie 

8. MŠ projekt rekonštrukcie. 

9. Plán kontinuálneho vzdelávania riad MŠ 

10. Návrh na zvýšenie školného MŠ 

11. Výsledky výchovne vzdelávacieho procesu v šk. roku 2014-2015 MŠ 

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku  

13. Informácia o aktuálnom stave implementácie projektov 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. 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 07/09/15, boli určení  

Ing. Martin Šima a Ľubomír Zakuťanský  

 

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, 18/03/15, 21/04/2015, 23/04/2015, 27/05/15. 

 

 

 

 



5. Ukončenie výstavby kanalizácie 

 

 Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o ukončení výstavby kanalizácie. Nedostatky by sa 

mali firme nahlásiť do 1.10. do večera. Všetky nedostatky sú spísane a odkontrolované aj 

človekom z danej firmy. Preberacie konanie – odovzdávanie stavby by malo byť do 

20.10.2015. Do konca októbra by mala prebehnúť záverečná žiadosť o preplatenie a celkové 

ukončenie projektu. Kanalizácia by mohla byť priebežne spustená v prvom štvrťroku 2016. 
 

Uznesenie 32/09/15                                                                                                                                                                                                             
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje  

uvoľnenie finančných prostriedkov  z účtu ČSOB vo výške 40 000€.  

 

Uznesenie 33/09/15        
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

súhlasí  

s preplatením faktúry 5% účasti za verejnú kanalizáciu vo výške 20 500€. 

 

Uznesenie 34/09/15        
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

súhlasí  

s preplatením projektov p. Ing. J. Bačovej, B+B project, s.r.o, Janošíkova 26, Prešov vo výške 

20 500€. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Slavomír Stredňák, , Ing. Martin Šima, Ľubomír 

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Jurašek 

 

6. UPSVaR ukončenie projektu a nové možnosti 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o §52a príspevku na aktivačnú činnosť formou 

dobrovoľníckej služby. Je to forma aktivácie UoZ vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, 

ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce, pričom počas 

vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc: 

a)    pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, 

osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené 

deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní 

verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí (napr. terénna sociálna 

práca), zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo 

zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva 

(viď. Deklarácia NR SR č. 91/2001 o ochrane kultúrneho dedičstva), pri uskutočňovaní 

kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri 

ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, 

b)   pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej 

ochrane.  

Dobrovoľnícku službu vykonáva UoZ v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite, najviac počas 

šiestich kalendárnych mesiacov, bez možnosti opakovaného vykonávania dobrovoľníckej 

služby,  



Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje UoZ paušálny príspevok vo výške 

sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej osobe. 

 

Uznesenie 35/09/15        
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

súhlasí  

s príspevkom na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a UPSVaR. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Slavomír Stredňák, , Ing. Martin Šima, Ľubomír 

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Jurašek 

 
 

7. Odkúpenie 17 m2 pozemku v katastri mesta Prešov –Solivar v súvislosti 

s pripravovanou kolaudáciou kanalizácie.  

 

Uznesenie 36/09/15        
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje   

odkúpenie 17 m2 pozemku (parcela 1481/2) v katastri mesta Prešov –Solivar v súvislosti 

s kolaudáciou kanalizácie  vo výške 55€ za 1 m2. 

   

Hlasovanie:    

Za: 4 Slavomír Stredňák, , Ing. Martin Šima, Ľubomír 

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Jurašek 

 

8. MŠ projekt rekonštrukcie. 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o výzve, ktorá vyšla v auguste. Projekt by mal byť 

podaný do 9.10.2015. Keďže objekt MŠ Teriakovce nie je majetkom obce, ale je to cirkevný 

majetok,  je potrebné mať zmluvu na dlhodobý prenájom. Taktiež by bolo potrebné zohnať 

firmu a urobiť VO.  

Tento projekt nie je možné do 9.10. skompletizovať.  
 

9. Plán kontinuálneho vzdelávania riad MŠ 

 

10. Návrh na zvýšenie školného MŠ 

 

11. Výsledky výchovne vzdelávacieho procesu v šk. roku 2014-2015 MŠ 

 

O týchto bodoch prišla obecné zastupiteľstvo informovať p. riaditeľka MŠ Teriakovce. Všetky 

potrebné informácie budú zverejnené na webovej stránke materskej školy:  

http://www.msteriakovce.estranky.sk/ 

 

 

 



Uznesenie 37/09/15        
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje   

od 1.10.2015 školné v MŠ Teriakovce na 10€ mesačne a od 1.1.2016 pre deti do 3 rokov 20€ 

mesačne. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Slavomír Stredňák, , Ing. Martin Šima, Ľubomír 

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Jurašek 

 

 

12. Žiadosť o odkúpenie pozemku  

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti p. Róberta Straku, Teriakovce 119, ktorý 

žiada odkúpenie pozemku  - parcela 300/1 o výmere 95 m2 , ktorý slúži pre obecné účely ako 

časť jedinej prístupovej cesty k rodinným domom.  

 

Uznesenie 38/09/15        
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje   

odkúpenie 95 m2 pozemku (parcela 300/1) v katastri obce Teriakovce  vo výške 25€ za 1 m2, 

ktorý slúži na obecné účely. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Slavomír Stredňák, , Ing. Martin Šima, Ľubomír 

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Jurašek 

 

Uznesenie 39/09/15                                                                                                                                                                             
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje  

uvoľnenie finančných prostriedkov  z účtu ČSOB  k Uzneseniu 36/09/2015 - odkúpenie 17 m2 

pozemku (parcela 1481/2) v katastri mesta Prešov –Solivar v súvislosti s kolaudáciou 

kanalizácie  vo výške 55€ za 1 m2, 

a k Uzneseniu 38/09/2015 - odkúpenie 95 m2 pozemku (parcela 300/1) v katastri obce 

Teriakovce  vo výške 25€ za 1 m2, ktorý slúži na obecné účely. 

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Slavomír Stredňák, , Ing. Martin Šima, Ľubomír 

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Jurašek 

 

 

 

 



13. Informácia o aktuálnom stave implementácie projektov 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o projekte verejného osvetlenia (finančné 

vysporiadanie), vodovode - prebratie obecného vodovodu Výchoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou a kanalizácii (dodatok k zmluve, vl. financovanie, odstránenie závad). 

 

Uznesenie 40/09/15                                                                                                                                                                             
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje  

prijatie úveru vo výške 430 000 €  

podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení/resp. ustanovení Štatútu daného mesta alebo obce poskytnutého zo strany Prima banka 

Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31 575 951 IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v OR Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č. 148/L za 

podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie 

zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý terminovaný úver, na účely zabezpečenia 

financovania investičného projektu : Teriakovce - splašková kanalizácia, kód ITMS: 

24110110117. 

OZ zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej bankozmenky na rad banky za účelom 

zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej 

bankozmenky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti 

vystavenia vlastnej bankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého 

zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru 

alebo zmeny úveru na dlhodobý terminovaný úver.  

 

Hlasovanie:    

Za: 4 Slavomír Stredňák, , Ing. Martin Šima, Ľubomír 

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Miroslav Jurašek 

 

 

14. Rôzne 

 

- Žiadosť o preplatenie časti nákladov za rozšírenie distribučnej siete plynu v obci (p. 

Tomáš Hangoni, Švábska 65, Prešov) 

- Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s preplatením časti nákladov p. Hangonimu. Bol mu 

umožnený bezplatný prístup cez obecný pozemok.  

 
 

15. Diskusia 

 

Poslanci v tomto bode prejednali s p. Ing. Lešom pozemky v časti Pod Roveň. Ing. Leššo vyjadril 

nespokojnosť, že bolo pozastavené vydávanie stavebných povolení IBV Pod Roveň. Poslanci reagovali 

tým, že vydávanie povolení bude ihneď obnovené ak budú splnené požiadavky, ktoré obecné 

zastupiteľstvo predložilo pri začiatku prác na IBV Pod Roveň " 

 

 

16. Záver 

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



 

V Teriakovciach dňa  09.10.2015                  

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Žarnovská 

 

Overovatelia:  Ing. Martin Šima 

                        Ľubomír Zakuťanský 

                         

 

                       Miroslav Angelovič 

                                                                                                                   starosta obce    


