Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného na
deň 22.11.2017 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
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 Baláž
Zapisovateľka: Monika Golianová.
Zasadnutia sa nezúčastnili: Mgr. Dávid Ďurian
Program zasadnutia:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení.
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Gemerské Teplice.
Vysielačkový rozhlas – prieskum trhu.
Kultúrne akcie.
Rôzne – vybudovanie autobusových zastávok.
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 Baláž

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./ VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Gemerské Teplice.
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov OZ o VZN o miestnych daniach a
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gemerské
Teplice.

6./ Vysielačkový rozhlas – prieskum trhu.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že na základe výzvy obce na zakúpenie vysielačkového
rozhlasu na prieskum trhu sa prihlásili traja záujemcovia a to: Neonplus Muráň s.r.o., Elektro
montáž Ivan Baláž s.r.o Mokrá Lúka a Ján Ondrík s.r.o. Revúca. Najnižšiu cenu za nákup
vysielačkového rozhlasu ponúkol Neonplus Muráň s.r.o. a to :3 056,24 €
Po prerokovaní OZ vybralo ako dodávateľa vysielačkového rozhlasu Neonplus Muráň s.r.o.
7./ Kultúrne akcie.
Starostka obce informovala poslancov OZ, že v zmysle plánu kultúrnych akcií, by sa mali
uskutočniť oslavy Mikuláša, pozdravenie jubilantov a tanečná zábava. Nakoľko sa termín akcií
blíži je potrebné sa dohodnúť na termíne osláv a akým spôsobom sa jednotlivé akcie uskutočnia.
Poslanci sa dohodli, že oslavy Mikuláša sa uskutočnia 06.12.2017, pozdravenie jubilantov
15.12.2017 a tanečná zábava 23.12.2017. Na Mikuláša sa zakúpi jeden balíček pre jedno dieťa,
ktoré rodičia prihlásili na OcÚ v hodnote 2,- € obec a 2,- € rodič.
8./ Rôzne.
V bode rôznom starostka obce oboznámila poslancov OZ s výstavbou autobusových zastávok
v časti obce Jelšavská Teplica v počte 2 kusy a v časti obce Gemerský Milhosť 1 kus. Výstavbu
realizovali Mestské služby Jelšava. Z Banskobystrického samosprávneho kraja bola poskytnutá
finančná pomoc vo výške 3 000,- €. Celkové náklady boli vo výške 6367,05 Obec prispela sumou
3 367,05 €. Práce boli vykonané k spokojnosti občanov.
9./ Diskusia.
V diskusii vystúpil R. Dusa poslanec OZ, ktorý tlmočil, že p. Mgr. Tatiana Strelková z Gemerkého
Milhosťa sa pýtala na prevádzku potravín v časti obce Gemerský Milhosť.
p. D. Kováč – navrhol, či by p. Kožuchová bez poplatku za prenájom bola ochotná ďalej
prevádzkovať potraviny v časti obce Gemerský Milhosť. Informoval sa za vianočnú výzdobu.

10./ Záver.
Nakoľko sa na zasadnutí OZ viac bodov nevyskytlo starostka obce poďakovaním všetkým za
účasť zasadnutie ukončila.

V Gemerských Tepliciach, dňa: 22.11.2017

Overovatelia: Dušan Kováč
Ondrej Baláž

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

UZ NE S EN IA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zo dňa 22.11.2017

U z n e s e n i e č. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva tak, ako je to uvedené v pozvánke.
Hlasovanie: Za: 4: Dušan Kováč, Radoslav Dusa, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 27.11.2017
vyvesené dňa: 13.12.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad na
rok 2018 .
Hlasovanie: Za: 4: Dušan Kováč, Radoslav Dusa, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 27.11.2017
vyvesené dňa: 13.12.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
nákup vysielačkového rozhlasu od Neonplus Muráň s.r.o.
Hlasovanie: Za: 4: Dušan Kováč, Radoslav Dusa, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 27.11.2017
vyvesené dňa: 13.12.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
Na Mikuláša sa zakúpi jeden balíček pre jedno dieťa, ktoré rodičia prihlásili na OcÚ v hodnote 2,- €
obec a 2,- € rodič.
Hlasovanie: Za: 4: Dušan Kováč, Radoslav Dusa, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 27.11.2017
vyvesené dňa: 13.12.2017

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

