
                                                      ZÁPISNICA č. 13/06/16 
                        z trinásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
                                                   konaného dňa 1. 6. 2016 v Teriakovciach 
 
 
Prítomný: Miroslav Angelovič, starosta obce 
Prítomní poslanci: Ing. Miroslav Jurašek, Mgr. Iveta Žarnovská, Slavomír Stredňák,  
                                  Ľubomír Zakuťanský, Ing. Martin Šima 
Neprítomní poslanci: 0 
Hostia: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
     1. Otvorenie 
     2. Schválenie programu a kontrola uznášania schopnosti OZ 
     3. Určenie overovateľov 
     4. Žiadosť o prenájom pozemku KN-E p.č. 453 
     5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015 
     6. Záverečný účet obce za rok 2015 
     7. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015 
     8. Kanalizácia, odovzdávanie do prevádzky VVS 
     9. Návrh zmeny rozpočtu – rozšírenie verejného osvetlenia v obci 
   10. Energetický audit Eneco – MŠ Teriakovce 
   11. Prerokovanie mzdy starostu obce 
   12. Investičné priority 
   13. Diskusia 
   14. Záver 
 
1.     Otvorenie 
 
     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Miroslav Angelovič (ďalej len 
starosta), ktorý všetkých prítomných poslancov a hostí privítal a informoval o programe zasadnutia. 
 
2.     Schválenie programu a kontrola uznášania schopnosti  
 
     Prítomní poslanci sa zasadnutia zúčastnili v počte 5, čiže v plnom počte, čím bolo zasadnutie 
uznášaniaschopné a jednohlasne súhlasili s programom zasadnutia. 
 
3.     Určenie overovateľov 
 
     Overovateľmi zápisnice vedenej pod číslom 13/06/2016 boli určení Ľubomír Zakuťanský a Slavomír 
Stredňák. 
 
4.     Žiadosť o prenájom pozemku KN-E p.č. 453 
 
     Spoločnosť Terra Vis a.s., so sídlom v Bratislave podala žiadosť o Zastupiteľstvu obce Teriakovce 
o zmluvný prenájom pozemku KN-E p.č. 453 o výmere 1 981m2 . Starosta privítal splnomocneného 
zástupcu firmy, ktorý dostal slovo, aby oboznámil poslancov aký je účel prenájmu, a aby odpovedal na 
ich prípadné otázky týkajúce sa prenájmu.  
Splnomocnený zástupca sa predstavil: p. Ľuboslav Maťo RNDr., Ph.D. odborný zástupca pre biologické 
záležitosti . Začiatkom mesiaca máj, po predchádzajúcich jednaniach sme podali žiadosť pánovi 
starostovi o prenájom pozemku parc. číslo 453, pozemok ktorý patrí obci Teriakovce, pre biologický 



geologický prieskum potencionálneho zdroja geotermálnej energie. Uviedol, že starosta ho na 
predchádzajúcich jednaniach upovedomil že by bolo vhodné aby sa zúčastnil zasadania OZ a zdôvodnil 
niektoré aspekty žiadosti. Informoval, že roku 1973-1975 bol v časti obce pri potoku vykonaný vrt na 
zistenie prítomnosti ropy alebo zemného plynu, v hĺbke 2800-3010m sa našlo 200m hrubé teleso, 
ložisko horúcej vody až 130 stupňovej s dostatočnou litrážou. Vrt realizovala spoločnosť Nafta. Vrt bol 
pre tieto účely nepoužiteľný, ale poskytol veľmi cenné informácie. Firma sa rozhodla, že požiada obec 
o prenájom pozemku na zistenie geotermálnej situácie a spoločne so starostom hľadali možnosť, aby 
bol pozemok v blízkosti pôvodného vrtu Prešov P1. Ďalej firma hľadala možnosť, aby nezasahovali do 
poľnohospodárskej produkcie, ani do iných odvetví, a tak sa rozhodli požiadať o prenájom obecného 
pozemku mimo poľnohospodárskeho využitia, ďalej pasienky a lúky - pozemok ktorý patrí rodine 
Kažimírovcov, pozemok ktorý patrí slovenskému pozemkovému fondu a o pozemok ktorý je na hranici 
a patrí do katastra obce Ruská Nová Ves. Celkom ide o  výmeru 3,5 ha čo je dostačujúce na to aby mohli 
geofyzikálnu metódu realizovať. Špeciálny geofyzikálny prieskum - technické profilovanie – 
dvojdimenzné seizmické profily, na ktorých v istých vzdialenostiach budú jednotlivé body pre malý 
odstrel ktorý identifikuje zloženie zeme až do hĺbky 5 km, čo je postačujúce aby v hĺbke 3 km dostali 
informáciu, či v tom území od bývalého vrtu v rozsahu ako sú doterajšie indície 1 km či sa tam nachádza 
teleso. Po pozitívnych výsledkoch by sa mohol realizovať overovací do 3,5 km hydrogeotermálny vrt 
ktorý by poskytol zásadné informácie o tom či je tu dostatočne kolektor, či má kapacitu, či je tepelne 
zaujímavý obsah. S týmto zámerom sa rozhodli požiadať obec a obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie 
k žiadosti o prenájom obecného pozemku.  
K slovu sa dostali poslanci. 
p. Šima sa opýtal že čo to bude znamenať pre obec, ak sa potvrdia pozitívne výsledky z vrtu, čo bude 
nasledovať ďalej. Lebo v blízkosti asi  100m je 10 – 15 rodinných domov a pri vrtných prácach je 
hlučnosť, ďalej dostupnosť na pozemok, čiže nejaká prístupová cesta, kam sa bude vyvážať vyvŕtaná 
zemina.  
p. Maťo: prístupová cesta by bola popri potoku, na kraji poľnohospodárskych pozemkov, na hranici 
katastra Teriakovce – R. N. Ves. Cesta musí byť pre tento účel špeciálne vybudovaná, napevno. 
Mechanizmy sa nemôžu pohybovať po nespevnenej zemine, po lúke atď. Na tieto práce by to malo byť 
územie kde musí byť zdroj vody na chladenie mechanizmov, a takisto musí byť možnosť zaústenia 
odtoku na odčerpávanie odpadovej vody, ktorá bude po čerpacích skúškach upravená. Mala by tam 
byť možnosť napojenia na elektrickú energiu v čase vŕtania. Musí byť dodržaný banský zákon, kde je 
uvedené, že bližšie ako 150 m od obydlí sa vŕtať nesmie.  
Pozitívne výsledky by mohli byť pri výsledku ak by voda mala teplotu 130 stupňov a prietok by bol nad 
50l za sek. Takého výsledky dovolia vyprodukovať elektrickú energiu, dovolia nám využívať 
geotermálnu energiu na teplo, rozvoj turizmu, agrotechniky. Teplota vody pod 130 stupňov a prietok 
pod 30l za sek. by bola neefektívna, alebo na hrane efektívnosti.   
p. Šima sa opýtal na čas vŕtania, zmennosť a pod. z hľadiska hlučnosti. 
p. Maťo odpovedá že sa vŕta 24 hodín denne, ale efekt hlučnosti je bezproblémový, nezaťažuje. 
p. Šima upozornil, že to nie sú práce na jeden mesiac, ale na niekoľko rokov, ako to bude vplývať na 
okolie. 
p. Maťo uviedol, že tieto práce sú priateľské k životnému prostrediu. Čistota, dodržiavanie všetkých 
zákonov, skúšky, kontroly.  
p. Šima upozornil na prípadné sťažnosti od obyvateľov, akým spôsobom sa to bude riešiť, napr. otázna 
hlučnosti. 
p. Maťo znovu uviedol, že hlučnosť je minimálna, bezproblémová, nezaťažuje obyvateľstvo. Vrtné 
súpravy sú vysoko technicky vybavené. 
Poslanci napokon schválili hlasovaním prenájom pozemku za cenu 50€/mesačne na dobu troch rokov  
 
 
 
 
 



Uznesenie 63/06/16 
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach  
Schvaľuje 
Prenájom pozemku KN-E p.č. 453 o výmere 1 982 m2 zapísaný na LV č.263 ktorého vlastníkom je Obec 
Teriakovce. Nájomné schvaľuje na 50€/mesačne. Pozemok sa prenajíma na dobu troch rokov  
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Mgr. Iveta Žarnovská, Slavomír 
Stredňák, Ľubomír Zakuťanský, Ing. Martin Šima 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
5.     Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015 
 
     Slovo dostal hlavný kontrolór, p. Ing. Marchevský a skonštatoval, že  činnosť hlavného kontrolóra je 
zameraná v súlade zo zákonom, snažíme sa, aby základné veci ktoré zákon ukladá,  boli podchytené 
a aby sa dodržiavali. Sú to hlavné povinnosti, ako záverečný účet,minulý rok bol záverečný účet na rok 
2014  predložený a bol schválený bez výhrad. Na bola vypracovaná a prejednaná správa o čerpaní 
rozpočtu ku 30. 6., bol tam nejaký rozdiel oproti plánovanému vývoju, tak sme rozpočet korigovali 
rozpočtovým opatrením,bolo vypracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016. Bola 
vykonaná kontrola evidencie a vybavovania sťažností Priebežne bolo  výberovým spôsobom 
kontrolované vedenie účtovnej evidencie, z hľadiska požiadaviek na zásady účtovníctva kontrolou 
nebolo zistené porušenie týchto zásad. Nevidí žiadne problémy, ku ktorým by bolo potrebné sa 
osobitne vracať. Do ďalšieho obdobia je potrebné reagovať na novelu zákona o finančnej kontrole, 
minulý rok sa zmenil zákon o finančnej kontrole a je potrebné vydať smernicu o postupe vykonávania 
finančnej kontroly. Celkovo neboli zistené nedostatky, ktoré by mali byť prejednávané na obecnom 
zastupiteľstve.  
 
Uznesenie 64/06/16 
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach  
Berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2015 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Mgr. Iveta Žarnovská, Slavomír 
Stredňák, Ľubomír Zakuťanský, Ing. Martin Šima 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
 
6.     Záverečný účet obce za rok 2015 
 
     p. Marchevský: jednou zo základných povinností kontrolóra je zhodnotiť záverečný účet, resp. 
hospodárenie obce za uplynulý rok. Celkovo môžem zhodnotiť rok 2015 ako úspešný. Mali sme síce 
schodok, ktorý bol krytý čiastočne z rezervného fondu a čiastočne bol krytý aj našimi prostriedkami 
ktoré sme mali zazmluvnené - úver. Všetko bolo v súlade zo zákonom. V tomto čase je už všetko 
vysporiadané, úver je vyplatený. Obec mala nejaké pohľadávky, väčšinou ide o daňové pohľadávky za 



nevyplatenú daň od občanov.  Záväzky boli len voči zamestnancom, ide o výplatu za mesiac december, 
ktorá sa účtuje v decembri a vypláca sa v januári. Mali sme krátkodobý úver vo výške 430 000€, ktorý 
je už splatený. V priebehu roka 2015 neboli poskytované žiadne dotácie. Zhrnutie na záver,na základe 
týchto zistení v ročnej uzávierke aj na základe vlastných skúseností kontrolór odporúča obecnému 
zastupiteľstvu prerokovať hospodárenie obce za rok 2015 s výrokom súhlasím s celoročným 
hospodárením obce Teriakovce bez výhrad. 
 
Uznesenie 65/06/16 
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach  
Schvaľuje 
celoročné hospodárenie obce Teriakovce za rok 2015 bez výhrad 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Mgr. Iveta Žarnovská, Slavomír 
Stredňák, Ľubomír Zakuťanský, Ing. Martin Šima 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
7.     Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015 
 
     Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k záverečnému účtu: OZ v Teriakovciach zobralo na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2015 a schvaľuje celoročné 
hospodárenie obce Teriakovce za rok 2015 s výrokom bez výhrad.  
 
Uznesenie 66/06/16 

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach 

 zobralo na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k hospodáreniu obce za rok 2015. 
 
Hlasovanie: 

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Mgr. Iveta Žarnovská, Slavomír 
Stredňák, Ľubomír Zakuťanský, Ing. Martin Šima 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

 
 
8.     Kanalizácia, odovzdávanie do prevádzky VVS 
 
     Starosta informoval poslancov o že prebieha odovzdávanie kanalizácie VVS a odstraňovania 
menších nedostatkov spoločnosťou ISK.   Až bude všetko v poriadku, v krátkej dobe VVS preberie 
kanalizáciu do správy a bude možné sa postupne pripájať.  
Čo sa týka úveru na kanalizáciu vo výške cca 430 000€, úver je splatený. Na minulých OZ som hovoril, 
že peniaze z Ministerstva životného prostredia ako posledná platba kanalizácie by mali prísť na účet 
niekedy v  septembri, peniaze prišli skôr a mohli sme skôr splatiť úver banke. K dnešnému dňu je úver 
splatený, finančne máme kanalizáciu ukončenú.  
p. Zakuťanský uviedol, či by nebolo dobré, že aj keď je nový asfalt, vyrezať pás a skontrolovať, resp. 
opraviť závadu pri dome č. 8 už teraz, či nebudú niekedy v budúcnosti problémy so šachtou a môže sa 
poškodiť vozovka. Starosta odpovedal, že inžinierske stavby to budú robiť týmto spôsobom, nerezať 



asfalt, dať drenáž aby mohla voda pretekať do priekopy. Ale prioritou je aby sa odstránili závady na 
kanalizácii, aby vodárne prevzali kanalizáciu, aby sa domácnosti mohli napájať.  
 
9.     Návrh zmeny rozpočtu – rozšírenie verejného osvetlenia v obci 
 
     Starosta odovzdal hlas p. Žarnovskej, ktorá podala návrh zmeny rozpočtu - rozšírenie verejného 
osvetlenia v obci. Žiada v nej návrh zmeny rozpočtu, aby sa každý rok v nejakej novej časti obce rozšírilo 
osvetlenie. Časť  obce Čerešňov si bude realizovať osvetlenie za vlastné financie, keďže už na to čaká 
dlhú dobu. Bolo by vhodné, keďže občania žiadajú osvetlenie, aby sa im vyhovelo, je veľa nových 
domov, malých detí ktoré chodia do školy.  
p. Zakuťanský uviedol, že smerom k Solivaru, že sa čaká čo bude s kamerovým systémom. Osvetlenie 
žiadajú aj smerom k družstvu, p. Hyrja.  
Starosta odpovedal, že  čakáme na výsledky projektov, osvetlenie smerom k Solivaru v počte 2ks je 
súčasťou projektu „Obstaranie kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti v obci Teriakovce“ 
projekt je podaný a čakáme na jeho vyhodnotenie  
p. Žarnovská sa opýtala, akú má obec finančnú rezervu ak by sa rozšírenie osvetlenia realizovalo tento 
rok, s akou hodnotou by sa dalo počítať. 
Starosta: nedá sa to presne určiť, keďže nevieme kedy prídu odpovede na podané projekty a ktorý 
s projektov bude schválený na každý s projektov je potrebná finančná spoluúčasť obce obec musí mať 
financie pripravené. Vyhodnotenie projektu „Obstaranie kamerového systému na zvýšenie 
bezpečnosti v obci Teriakovce“ bude známe v polovici septembra.  Po tomto termíne bude OZ znova 
prerokovávať vyriešenie osvetlenia v tejto časti. 
 
10.     Energetický audit Eneco – MŠ Teriakovce 
 
p. Žarnovská: v decembri 2015 bolo prijaté uznesenie č. 47/12/15 : obecné zastupiteľstvo súhlasí 
s vypracovaním energetického auditu budovy MŠ v Teriakovciach v sume 1650 Eur. Podľa faktúr ktoré 
boli zverejnené na stránke obce táto suma bola zaplatená v januári, ďalšia faktúra bola uhradená vo 
februári, prepracovanie energetického auditu v sume 480 Eur, a ďalšia suma bola vyplatená v apríli, 
vypracovanie projektu MŠ firme ENECO 120 Eur.  
Starosta: pôvodne keď vyšla žiadosť, bolo potrebné spracovať audit aby spĺňal zákonom danú normu, 
medzitým sa zmenil zákon, čiže oni vypracovali prvý audit aby spĺňal zákonnú normu v tom čase platnú 
zato sme zaplatili 1650€ , ešte pred podaním projektu došlo k zmene zákona a bolo treba audit 
prepracovať aby bol v súlade s novelou zákona. Za prepracovanie sme zaplatili 480€. Po podaní 
projektu si z ministerstva vyžiadali na doplnenie Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti 
budovy za toto sme zaplatili 120€ 
p. Zakuťanský sa opýtal, či sa peniaze za nájom MŠ ktoré platíme cirkvi odrátajú od sumy ktorá sa 
investovala za poplatky na projekt.  
Starosta: po schválení projektu  budeme jednať aj s cirkvou, ohľadom použitia financií za nájom na časť 
neoprávnených nákladov.  
 
11.     Prerokovanie mzdy starostu obce 
 
p. Žarnovská: obecné zastupiteľstvo je zo zákona povinné raz ročne prerokovať mzdu starostu, v marci 
podľa štatistického úradu vyšla nová smernica, priemerná mesačná mzda za rok 2015, na základe toho 
by bolo vhodné prerokovať mzdu starostu. OZ má schváliť navýšenie platu starostu. Starosta má 11 % 
navýšenie, poslanci by to mali schváliť. Ak by to bol základný plat, mali by to zobrať na vedomie, ale 
keďže je tam navýšenie, OZ by to malo schvaľovať každý rok.  
p. Marchevský potvrdil, že OZ má raz ročne prerokovať plat starostu.  
p. Žarnovská si myslí, že by nemalo dôjsť k zvýšeniu platu, z dôvodu námietky pri výstavbe kanalizácie 
a následné vyplatenie odškodného p. Leššovi a p. Havrilovi.  
 



Uznesenie 67/06/16 
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach  
Schvaľuje 
11 % navýšenie platu Starostovi obce Teriakovce 
Hlasovanie: 

Za: 3 Ing. Miroslav Jurašek, , Slavomír Stredňák, Ing. Martin Šima 

Proti: 1 Mgr. Iveta Žarnovská 

Zdržal sa: 1 Ľubomír Zakuťanský 

Neprítomní: 0  

 
12.     Investičné priority 
 
     p. Šima: máme predložené 3 projekty, Rekonštrukcia KD, Rekonštrukcia škôlky a chodníky. Na 
chodníky je informácia, že je paušálna spoluúčasť, je to dokopy okolo 52 tis. Eur, ktoré treba zaplatiť 
za tento projekt. Ďalej máme nejaké urgentné priority. Napr. úprava cintorína cca 10tis. Eur, ďalšia 
prioritou je, že  pochovávame už na pozemkoch, ktoré nie sú vysporiadané. Je tam asi 1500m2. 
S majiteľmi sme sa ešte nebavili o cene. Odhadom na to bude treba asi 20-30 tis. Eur. V blízkej dobe 
nás to čaká. Potom je to mostík na konečnej zastávke, pred domom č. 95, ktorý je v havarijnom stave, 
tam bude treba okolo 5 tis. Eur. Čiže na najnevyhnutnejšie veci potrebujeme 88 – 100 tis. Eur.  
Treba porozmýšľať, či je teraz vhodné začať s rozširovaním osvetlenia, keďže sú očakávané zvýšené 
výdavky v krátkom čase.  
p. Petejová oznámila starostovi a poslancom, že začínajú v časti obce Čerešňov realizovať osvetlenie za 
vlastné finančné prostriedky občianskeho združenia Čerešňov, a predložila oznámenie o začatí. Majú 
už aj firmu, ktorá im to zrealizuje. Po ukončení chce OZ Čerešňov darovať osvetlenie obci.  
Poslanci sa so starostom dohodli že počkajú do septembra kedy by mohlo byť rozhodnuté o projekte 
„Obstaranie kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti v obci Teriakovce“ a potom rozhodnú čo 
s osvetlením hlavne cesty smerom na Solivar.  
 
13.     Diskusia 
 
V rámci diskusie p. Petejová oznámila že odovzdala starostovi oznámenie o začatí realizácie verejného 
osvetlenia v časti obce Čerešňov. 
V rámci diskusie dostal slovo hosť p. Bilý a uviedol, že bol poverený obyvateľmi novej uličky časti obce 
Priečne, kde sa nachádza 6 domov a siedmy sa buduje a žiadajú rozšírenie vodovodu na ktorý je 
spracovaná projektová dokumentácia, chceli by sa napojiť na pitnú vodu a chcú vedieť, aká je možnosť 
do budúcna. Ide asi o 180 – 200 m vodovodu s napojením na 6 rodinných domov.  
Starosta uviedol, že je projekt je vypracovaný aj na vodu aj na kanalizáciu, sú aj výzvy na kanalizáciu 
ale pre obce nad 1000 obyvateľov. Do konca roka alebo začiatkom budúceho roka mala by byť výzva 
na výstavbu kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe pre obce v aglomeráciách. My sme v aglomerácii 
mesta Prešov  
p. Bilý sa informoval o možnosti, či je možné, aby si obyvatelia 6 domov dali spraviť vodovod na vlastné 
náklady. A ak by sa v budúcnosti rozširoval vodovod, či im budú vrátené peniaze.  
Starosta uviedol, že sa v tejto chvíli nevie vyjadriť, lebo ak by bola výzva, firma by musela byť 
vysúťažená, a nedá sa povedať, či by firma súhlasila s takouto možnosťou, a ďalej ak by sa robila naraz 
aj kanalizácia aj vodovod, či by nebol ten pôvodný vodovod na príťaž.  
Slovo dostal aj hosť p. Gaľan, ktorý upozornil na šíriaci sa a neznesiteľný zápach na začiatku obce. 
p. Zakuťanský mu odpovedal že by to malo ustúpiť, tým že sa ľudia napoja na kanalizáciu, a že bude 
prijaté VZN, že každý sa musí pripojiť na kanalizáciu, a ten kto sa nepripojí, musí preukazovať to, že 
vyťahal žumpu - potvrdenie z VVS, alebo že má čističku. A čo sa týka zápachu z chovu dobytka, časť 
zápachu by mala vyriešiť kanalizácia, musí močovinu odvádzať do kanalizácie, a ďalšia časť 
zápachu, chovateľ by mal zlepšiť podmienky chovu dobytka.  



p. Gaľan sa opýtal, či má obec pracovníkov na kosenie trávy.  
Starosta uviedol, že ešte do konca júla máme 3 pracovníkov, ktorí zabezpečujú tieto práce. Ak je niečo, 
treba upozorniť, pracovníkov tam pošleme. Kosenie okolo cesty 3. triedy zabezpečuje správa a údržba 
ciest.  
p. Petejová upozornila, že záhrada oproti jej nehnuteľnosti, nikto ju nekosí, je tam množstvo hadov. 
Podľa zákona musí majiteľ pokosiť, ak majiteľ nepokosí, môže pokosiť obec, a náklady na kosenie znáša 
majiteľ pozemku. Je jún, a chce aby to bolo pokosené, 3 roky to nebolo pokosené. Telefonicky sa to 
riešilo už minulý rok, bola prisľúbená náprava zo strany majiteľa pozemku, no k náprave nedošlo.  
p. Šima uviedol, že občania žiadajú pridať jeden spoj v špičke. Autobus ide o 15 stej, a ľudia ktorí končia 
o 15:00, 15:30 a musia dlho čakať na ďalší spoj domov ktorý ide o 17:15. Či by sa nemohol pridať spoj 
okolo 16 hod. Teraz je na to čas, lebo o chvíľu príde z dopravného podniku na odsúhlasenie letný 
grafikon,  a od septembra sa bude pripravovať nový cestovný poriadok. Poslanci sa zhodli na tom, aby 
sa prejednalo s dopravným podnikom pridanie jedného spoja o 16 hodine.  
Ďalej p. Šima upozornil na urgentné riešenie mostíka pred domom č. 95, ktorý sa môže hocikedy 
prevrátiť a cesta zostane neprejazdná. Starosta sa už informoval, treba dať vypracovať projekt, a krátky 
rozpočet. A zrealizovať verejne obstarávanie na dodávaťeľa. 
p. Žarnovský vystúpil s požiadavkou, či by obec nemohla symbolickou sumou prispieť na verejné 
osvetlenie, ktoré si realizuje OZ Čerešňov na vlastné náklady. Starosta povedal aby spracovali rozpočet 
a predložili na OZ.  
 
14.     Záver 
 
Na záver sa starosta poďakoval prítomným poslancom aj hosťom za účasť aj za spoluprácu a ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
V Teriakovciach 1. 6. 2016 
 
Zapísala: Ľuboslava Adámiová 
 
Overovatelia zápisnice: Slavomír Stredňák 
                                           Ľubomír Zakuťanský 
 
 
                                                                                                                                  Miroslav Angelovič 
                                                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        


