ZÁPISNICA č. 04/ 03/ 15
z štvrtého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.03.2015 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. Programovacie obdobie 2014 – 2020, príprava projektov.
6. Webstránka obce
7. Obecné ihrisko
8. Plat starostu obce
9. Správa o kontrole za rok 2014
10. PHSR ponuka na vypracovanie dokumentu
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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 04/03/15, 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.
5. Programovacie obdobie 2014 – 20120, príprava projektov.
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o ponukách firiem, ktoré zaslali
informácie ohľadne Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020: p. Ing. Mochnacký z firmy
PCP Project Conzul, spol. s.r.o., Prešov, p. Ing. Vladimír Uram z firmy Energia plus, spol.

s.r.o., p. Ing. Martin Molčan MJN Group, spol. s.r.o., Kurov 85 a p. Jozef Paľa – Kočiščák,
VRNO, Prešov.
Poslanci sa po prediskutovaní zhodli pre firmu PCP Project Conzul, spol. s.r.o., Prešov.

Uznesenie 21/04/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
Zmluvu o poskytnutí služby č. 300315-2 uzatvorenú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obch.
zákonníka v platnom znení s firmou:
Project Consult, spol. s r.o.
Majakovského 12723/7
080 01 Prešov
IČO: 36 500 712
štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
6. Webstránka obce
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave webovej stránky obce. Po
konzultácii s p. Fockom je ešte potrebné doplniť pripomienky poslanca M. Jurašeka. Taktiež
by bolo dobré ešte doplniť informáciu o športovom nohejbalovom klube Dzivé dziki
Teriakovce a základné informácie o firmách, ktoré majú sídlo v obci, aby občania mali
využívať miestne služby. Poslanci poukázali na nutnosť aktualizácie webu materskej škôlky.
7. Obecné ihrisko
Poslanec S. Stredňák, ktorý je zároveň predsedom športovej komisie, informoval starostu
a obecné zastupiteľstvo o stanovisku športovej komisie ohľadne ihriska.
- ihrisko by malo slúžiť iba obci a jej občanom
- osvetlenie sa využíva iba päť mesiacov v roku, čo činí asi 5,- € mesačne a všetci, ktorí
tam hrajú nohejbal sa pričinili o jeho výstavbu, tak nesúhlasia so spoplatnením za
energiu.
P. Žarnovská sa informovala u p. starostu na kolaudáciu ihriska. Ihrisko skolaudované nie je
od r. 2009. Starosta dostal od poslancov úlohu na okamžité skolaudovanie ihriska aj z dôvodu
zodpovednosti obce za bezpečnosť užívateľov. Starosta si dal termín uskutočnenia kolaudácie
do 30.4.2015. Zároveň má vyvesiť tabuľu s oznamom, že vstup na ihrisko je len na vlastnú
zodpovednosť.
K termínu kolaudácie má predseda športovej komisie p. Stredňák vypracovať prevádzkový
poriadok ihriska.
8. Plat starostu obce
Starosta obce informoval poslancov, že štatistický úrad SR oznámil zvýšenie priemernej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 z 824 € na 858 €. Keďže plat starostu obce

od 500-1000 obyvateľov, kde patria aj Teriakovce je stanovený kľučom 1,65 x priemerna
mzda stanovená štatistickým úradom, plus starosta obce Teriakovce má schválené navýšenie
základného platu ešte predošlým zastupiteľstvom o 11% vychádza výška platu starostu na
1572,- € mesačne čo činí navýšenie zo zákona oproti roku 2014 o 62 €.

Uznesenie 22/04/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí
so zvýšením platu starostu na výšku 1.572,- € brutto s platnosťou od 1.1.2015.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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2

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

9. Správa o kontrole za rok 2014
Hlavný kontrolór obce informoval starostu a obecné zastupiteľstvo o kontrolnej činnosti za
rok 2014.
Činnosť hlavného kontrolóra obce bola v súlade s 5 % pracovným úväzkom a na to
schváleným plánom kontrolnej činnosti na rok 2014 a v nadväznosti na § 18d zák.
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zameraná hlavne na:
- kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom
obce,
- kontrolu príjmov, výdajov a finančných operácií,
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení
obce,
- kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrolu čerpania rozpočtu obce po stránke príjmov aj výdajov,
- iné úlohy vyplývajúce zo zák. 369/1990 Zb. pre hlavného kontrolóra obce,
- kontrola evidovania a riešenie sťažností.
Počas roka neboli kontrolou zistené nedostatky, ktoré by si vyžadovali prijímanie opatrení,
boli dané návrhy na prijatie interných usmernení k niektorým oblastiam. Priebežne sa
vzájomnou konzultáciou zjednocovali prípadne rozdielne výklady k niektorým záležitostiam
s cieľom zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií v požadovanej kvalite pri dodržiavaní
platných zásad.
Obecné zastupiteľstvo to zobralo na vedomie.
10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) ponuka na vypracovanie
dokumentu
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva s dokumentom s ktorým by sa malo
zoznámiť zastupiteľstvo obce pred začatím vypracovania PHSR.
P. Mgr. Juraj Štofa zaslal materiál s ktorým sa poslanci oboznámili a prediskutovali.
Predpokladá sa, že prvé výzvy z Európskych Štrukturálnych Investičných Fondov by sa mali
spustiť už v III. štvrťroku 2015.

Cenu za vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja p. Štofa navrhuje:
- cena za vypracovanie PHSR je v náklade 1,- € na občana obce do 1000 obyvateľov
- pri obciach nad 1.000 obyvateľov je to cena 960,- € za PHSR
Ak by sa obce ktoré sú v Mikroregióne, Miestnej akčnej skupine alebo v spádovej oblasti
dohodli na spoločnom postupe, tak výsledkom by bol dokument, ktorý by mal väčšiu váhu aj
keď PHSR budú vypracovávané pre každú obec samostatne.
Obecné zastupiteľstvo to zobralo na vedomie. Tento bod ešte prerokuje na ďalších
zastupiteľstvách.
11. Rôzne
Ponuka na letecké fotografie:
Starostovi bola zaslaná cenová ponuka na letecké fotografie od
Bc. Paula. Milatová – obchodná zástupkyňa
Vydavatelstvo CBS spol, s.r.o.
Kyncelova 54, 974 01 Banská Bystrica
Séria leteckých fotografii obsahuje min. 15 záberov s rôznymi pohľadmi na obec, jej okolie a
dominanty. Fotky majú rozlíšenie až 38 MPix a preto je z nich môžete vytlačiť ostré zábery
rozmerov až 300 x 200cm.
Cena len 149,- € + 35,- € za plagát (firma je neplatca DPH, preto je cena konečná)
V cene je zahrnuté:
Min. 15 fotiek vytlčených až vo zväčšenom formáte A3
Fotky v maximálnom rozlíšení 38Mpix + pridane zmenšene fotky v digitálnej podobe na CD.
Autorské práva na bezplatne šírenie fotografii na naše ľubovoľné účely.
Doprava v cene.
Uznesenie 23/04/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí
s ponukou leteckých fotografií od firmy Vydavateľstvo CBS spol. s.r.o.
Kyncelova 54, 974 01 Banska Bystrica
Cena 149,- € + 35,- € za plagát.

Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Vstup do mestskej funkčnej oblasti:
Uznesenie 24/04/15
Obecné zastupiteľstvo obce

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

schvaľuje
vstup obce do mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov a poveruje štatutárneho zástupcu obce
Miroslava Angeloviča spolupracovať na príprave a realizácii stratégie udržateľného
mestského rozvoja (UMR) funkčnej oblasti mesta Prešov, ktorá je súčasťou RIUS PSK na
roky 2015-2020.
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Montáž uličných ventilov:
Uznesenie 25/04/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
uvoľnenie finančných prostriedkov z účtu ČSOB vo výške 4.554,29 € na zaplatenie montáže
uličných ventilov pre firmu IMAZ Prešov – Stanislav Lazur, Ďumbierska 6865/5, Prešov
Hlasovanie:
Za:

5

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Výstavba rodinných domov „NA KRUHU“ – Ing. arch. Viktor Tkáčik
Žiadosť o súčinnosť pri zabezpečení postupu výstavby, ako predmetu verejného záujmu
obce Teriakovce
K danému problému sa vyjadrila Komisia výstavby a územného plánovania.

Uznesenie 26/04/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí
s riešením problému „NA KRUHU“ ktoré podal Ing. arch. Viktor Tkáčik
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

5

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

Podnet na prešetrenie – dodržiavanie všeobecného záväzného nariadenia obce
Teriakovce o chove a držaní psov na území obce Teriakovce (Mgr. S. Chovancová,
Teriakovce 159)
-

na tento podnet sa vyjadril aj hlavný kontrolór
písomné vyjadrenie napíše poslanec Ľ. Zakuťanský – predseda komisie na riešenie
priestupkov a verejného poriadku

12. Diskusia
-

-

v diskusii vystúpila p. Petejová, ktorá sa spýtala p. starostu, či sa už bol informovať na
biskupskom úrade ohľadne opráv materskej škôlky. Poslanec Šima na to reagoval, že
p. kanonik Šechný bol hospitalizovaný v nemocnici, je po operácii, nebolo možné
s ním jednať. Starosta reagoval, že dostal od riaditeľky škôlky email, ohľadne
nespokojnosti rodičov. Podľa p. Petejovej mal starosta dostatok času na vyriešenie
tejto otázky.
p. Petejová upozornila na ovplyvňovanie poslanca Stredňaka a poukazala, že mal
právo sa zdržať hlasovania
p. Žarnovský sa informoval u starostu ohľadne osvetlenia na Čerešňove, či už dal
urobiť cenovú ponuku. Na to starosta reagoval, že zatiaľ ešte nie, že ešte nie je
ukončený projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia.

13. Záver
Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V Teriakovciach dňa 07.04.2015
Zapísala: Mgr. Iveta Žarnovská
Overovatelia: Ing. Martin Šima
Ľubomír Zakuťanský
Miroslav Angelovič
starosta obce

