Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného na
deň 25.07.2017 na základe § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva boli starostkou obce pozvaní:
a.) poslanci OZ: Ondrej Baláž od 18.25 hod.
Mgr. Dávid Ďurian
Dušan Kováč
Ondrej Petráš
Radoslav Dusa
b.) pracovníčka OcÚ: Monika Golianová
c.) hlavná kontrolórka obce: Helena Tomšíková
OZ bolo uznášania schopné. Podľa § 12 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov je rokovanie obecného zastupiteľstva zásadne verejné.
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí OZ tvorí prílohu tejto zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Dušan Kováč, Ondrej Petráš
Zapisovateľka: Monika Golianová.
Program zasadnutia:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení.
Správa z auditu účtovnej závierky.
Výstavba troch autobusových zastávok – prieskum trhu – vyhodnotenie ponúk.
Poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Poskytnutá dotácia z Ministerstva financií na strechu obecného úradu v Gemerskom Milhosti.
Nákup notebooku do kancelárie obecného úradu.
Žiadosť p. Michala Čorbu z Jelšavskej Teplice o sponzorský príspevok.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

1./ Otvorenie.
Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Laura Durančíková – starostka obce.
2./ Určenie zapisovateľa.
Mgr. Laura Durančíková starostka obce za zapisovateľku určila pracovníčku OcÚ p. Golianovú.

3./ Určenie overovateľov zápisnice.
Mgr. Laura Durančíková starostka obce menovala za overovateľov zápisnice: Dušan Kováč,
Ondrej Petráš.
4./ Kontrola prijatých uznesení.
Kontrolu prijatých uznesení z predošlého zasadnutia OZ podala starostka obce Mgr. Laura
Durančíková. Konštatovala, že uznesenia, ktoré boli prijaté sa plnia priebežne resp. sú splnené.
5./ Správa z auditu účtovnej závierky.
Správu podala starostka obce Mgr. Laura Durančíková. Oboznámila poslancov OZ s výsledkami
auditu účtovnej závierky obce Gemerské Teplice za rok 2016. Konštatovala, že auditom bolo
preukázané, že postup obce pri hospodárení s finančnými prostriedkami bol v súlade s platnými
právnymi predpismi a internými predpismi. Po prerokovaní OZ správu vzalo na vedomie.
6./ Výstavba troch autobusových zastávok – prieskum trhu – vyhodnotenie ponúk.
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov OZ, že na základe žiadosti obce na
BBSK v Banskej Bystrici obci boli schválené finančné prostriedky na výstavbu troch autobusových
zastávok v celkovej sume 3 000,- €. Starostka obce vykonala prieskum trhu – oslovila tri firmy na
vykonanie stavebných prác, kde podmienkou bola najnižšia cena. Obec obdržala ponuky od:
Mestské služby Jelšava, Peter Kisel- Stavebná činnosť s.r.o. Magnezitovce, Marek Keder –
Dokončovacie a stavebné práce.
Všetky firmy splnili podmienky účasti. Najnižšiu sumu ponúkli Mestské služby Jelšava 2122,35 €
Po prerokovaní OZ poverí výkonom práce Mestské služby Jelšava. OZ poverilo starostku obce
uzavretím zmluvy na vykonanie prác.
7./ Poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov OZ, že obec obdržala z
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dotáciu vo výške 1 400,- € na činnosť DHZ v Gemerských
Tepliciach. Poslanci sa na zasadnutí dohodli,že poskytnuté finančné prostriedky použijú na nákup
2 ks čerpadiel a hadíc k čerpadlám, ktoré budú využité pri povodniach.
8./ Poskytnutá dotácia z Ministerstva financií na strechu obecného úradu v Gemerskom Milhosti.
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov OZ s tým, že obec obdržala na
základe žiadosti dotáciu vo výške 4 000,- € na prekrytie strechy obecného úradu v časti obce
Gemerský Milhosť. Ďalej informovala poslancov OZ s tým, že je potrebné v zmysle zákona
vykonať prieskum trhu. Poslanci ako aj starostka obce sa budú informovať, ktoré firmy sa
zaoberajú touto činnosťou a následne sa pristúpi k verejnému obstarávaniu – prieskum trhu.
9./ Nákup notebooku do kancelárie obecného úradu.
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková informovala poslancov OZ so skutočnosťou, že
v kancelárii obecného úradu sa používa na administratívu počítač, ktorý je už starý 10 rokov a často
je nefunkčný a v dôsledku poruchovosti dochádza k strate údajov. Bolo by potrebné ho nahradiť
výkonnejším notebookom. Poslanci správu vzali na vedomie a schválili nákup notebooku do výšky
500,- €.

10./ Žiadosť p. Michala Čorbu z Jelšavskej Teplice o sponzorský príspevok.
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov OZ so žiadosťou o poskytnutie
sponzorského príspevku od p. Michala Čorbu, ktorý, sa venuje silovému trojboju a tlaku na lavičke
vo váhovej kategórii 125 kg. Sponzorský príspevok chce využiť na nákup výživových doplnkov,
štartovného a cestovného na Svetový pohár WPC v Prahe a Majstrovstvá sveta WUAP v Prahe.
OZ po prerokovaní menovanému schválilo príspevok vo výške 500,- €.
11./ Rôzne.
V bode rôzne starostka obce oboznámila poslancov OZ s cirkusovým predstavením, ktoré sa
uskutočnilo dňa 23.07.2017 v kultúrnom dome v Gemerskom Milhosti.
V bode rôznom bolo prerokované aj nákup stolnotenisového stola do kultúrneho domu v časti obce
Gemerský Milhosť. Poslanec p. D. Kováč podal informáciu, že stôl stojí cca 509,- €. Poslanci OZ
nákup stola schválili.
12./ Diskusia.
V diskusii boli prerokované bežné záležitosti týkajúce sa chodu obce.
13./ Záver.
Nakoľko sa na zasadnutí OZ viac bodov nevyskytlo starostka obce poďakovaním všetkým za
účasť zasadnutie ukončila.

V Gemerských Tepliciach, dňa: 28.07.2017

Overovatelia:
Dušan Kováč:
Ondrej Petráš:

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

UZ NE S EN IA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zo dňa 25.07.2017

U z n e s e n i e č. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva tak, ako je to uvedené v pozvánke.
Hlasovanie: Za: 4: Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Petráš, Dušan Kováč, Radoslav Dusa,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 28.07.2017
vyvesené dňa: 31.07.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na v e d o m i e
správu z auditu účtovnej závierky obce Gemerské Teplice za rok 2016.
Hlasovanie: Za: 4: Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Petráš, Dušan Kováč, Radoslav Dusa,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 28.07.2017
vyvesené dňa: 31.07.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
uzavretie zmluvy s Mestskými službami Jelšava na výstavbu troch autobusových zastávok.
Hlasovanie: Za: 4: Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Ondrej Baláž.
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Dušan Kováč
uznesenie podpísané dňa: 28.07.2017
vyvesené dňa: 31.07.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na v e d o m i e
poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 1 400,- €.
schvaľuje
nákup 2 kusov čerpadiel a hadíc pre DHZ v Gemerských Tepliciach do výšky 1 400,- €.
Hlasovanie: Za: 5: Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Ondrej Baláž, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 28.07.2017
vyvesené dňa: 31.07.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na v e d o m i e
poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva financií SR vo výške 4 000,- €.
poveruje
starostku obce vykonaním verejnej súťaže na vykonanie stavebných prác formou prieskumu trhu.
Hlasovanie: Za: 5: Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Ondrej Baláž, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 28.07.2017
vyvesené dňa: 31.07.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
nákup notebooku do kancelárie obecného úradu do výšky 500,- €.
Hlasovanie: Za: 5: Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Ondrej Baláž, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 28.07.2017
vyvesené dňa: 31.07.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
jednorázový sponzorský príspevok p. Michalovi Čorbovi bytom Gemerské Teplice č.d. 67
vo výške 500,- € na nákup výživových doplnkov a účasť na Svetovom pohári WPC v Prahe a
Majstrovstvá sveta WUAP v silovom trojboji a tlaku na lavičke vo váhovej kategórii 125 kg.
Hlasovanie: Za: 5: Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Ondrej Baláž, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 28.07.2017
vyvesené dňa: 31.07.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
nákup stolnotenisového stola do výšky 510,- €
Hlasovanie: Za: 5: Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Ondrej Baláž, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 28.07.2017
vyvesené dňa: 31.07.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

