Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica
napísaná z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného na deň
16.12.2014 na základe § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v miestnosti kancelárie starostky obce v časti obce Jelšavská Teplica.
Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva boli starostkou obce pozvaní:
a.) poslanci OZ: Ondrej Baláž
Radoslav Dusa
Ondrej Petráš
Dušan Kováč
Mgr. Dávid Ďurian
b.) pracovníčka OcÚ: Monika Golianová
c.) hlavná kontrolórka obce: Helena Tomšíková
Zasadnutia OZ sa nezúčastnili: 0
Ostatní prítomní: z radov občanov: Sylvia Petrášová, Mgr. Miroslava Čorbová
OZ bolo uznášania schopné nakoľko na zasadnutí sa zúčastnili všetci poslanci OZ.
Podľa § 12 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
je rokovanie OZ zásadne verejné.
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí OZ tvorí prílohu tejto zápisnice.
Program zasadnutia:
1./ Otvorenie.
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3./ Kontrola uznesení.
4./ Voľba návrhovej a volebnej komisie.
5./ Určenie správcu domu smútku.
6./ Zriadenie komisií verejného záujmu a verejného poriadku a kultúrnej komisie.
7./ VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Gemerské Teplice.
8./ VZN o dani z nehnuteľnosti.
9./ Správa z predbežného overenia účtovníctva – audit.
10./ Rozpočtové opatrenia.
11./ Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015.
12./ Schválenie rozpočtu na roky 2015 a 2016, 2017.
13./ Plán činnosti hlavnej kontrolórky.
14./ Schválenie programu odpadového hospodárstva.
15./ Rôzne.
16./ Diskusia.
17./ Záver.
1./ Otvorenie.
Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Laura Durančíková – starostka obce.
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľku bola určená: p. Monika Golianová pracovníčka OcÚ.
Za overovateľov zápisnice boli menovaní: Radoslav Dusa, Mgr. Dávid Ďurian.

3./ Kontrola prijatých uznesení.
Kontrolu prijatých uznesení z predošlého zasadnutia OZ podala starostka obce Mgr. Laura
Durančíková. Konštatovala, že uznesenia, ktoré boli prijaté sú splnené resp. sa plnia priebežne.
4./ Voľba návrhovej a volebnej komisie.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Dušan Kováč, Ondrej Baláž, Ondrej Petráš.
Za členov volebnej komisie boli zvolení: Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa.
5./ Určenie správcu domu smútku.
Starostka obce podala návrh na schválenie správcu domu smútku z dôvodu, že túto činnosť
vykonávali starostka obce a pracovníčka Obecného úradu. Za správcu domu smútku bol schválený
Ondrej Baláž.
6./ Zriadenie komisií verejného záujmu a verejného poriadku a kultúrnej komisie.
Starostka obce podala návrh na zriadenie komisie verejného záujmu a verejného poriadku ,ktorá
vyplýva zo zákona, ako i kultúrnej komisie, ktorej úlohou bude zabezpečovať kultúrne a športové
podujatia.
7./ VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Gemerské Teplice.
Na základe zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zák. 369/90
Zb.z. o obecnom zriadení obec je povinná zabezpečovať náhradné zásobovanie obyvateľov v čase
núdze a iných mimoriadnych situácií, z toho dôvodu bolo vypracované VZN, ktoré starostka obce
prečítala a následne VZN bolo schválené.
8./ VZN o miestnych daniach a miestnych daniach.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s niektorými ukazovateľmi VZN o miestnych daniach
Nakoľko nebol daný návrh na zmenu VZN ostáva v platnosti na rok 2015.
9./ Správa z predbežného overovania účtovníctva – audit.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s vykonaním predbežného overovania účtovníctva za rok
2014, ktorá slúži na interné potreby účtovnej jednotky. V audítorskej správe je uvedené, že účtovné
doklady obsahujú všetky náležitosti vyplývajúce zo zák. o účtovníctve a ost. predpisov. Po
prerokovaní OZ správu vzala na vedomie.
10./ Rozpočtové opatrenia.
Účtovníčka OcÚ informovala poslancov OZ s potrebou previesť zmeny v rozpočte rozpočtovým
opatrením. Jedná sa o granty a transfery, ktoré obec v r. 2014 obdržala a boli riadne vyúčtované.
Napriek snahe k dohode nedošlo a rozpočtové opatrenia neboli schválené.
11./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu za rok 2015, 2016 a 2017
Správu podala hlavná kontrolórka obce. Oboznámila poslancov OZ s obsahom stanoviska k návrhu
rozpočtu za rok 2015 a 2016-2017. Informovala poslancov s možnosťou vykonávať zmeny v

rozpočte v prípade potreby pritom musí byť dodržané, že akékoľvek navýšenie výdavku rozpočtu
musí byť eliminované znížením iného výdavku. Hlavnou zásadou je pritom zabezpečiť vyrovnaný
rozpočet. Stanovisko HK k rozpočtu bolo vzaté na vedomie.
12./ Schválenie rozpočtu za rok 2015 a roky 2016 – 2017.
Správu podala účtovníčka obce. Konštatovala, že rozpočet bol vyložený k nahliadnutiu spôsobom v
mieste obvyklým vo vývesných skrinkách obce. Zo strany občanov nebol daný návrh na zmenu
rozpočtu. Po prerokovaní rozpočet bol schválený.
13./ Plán činnosti hlavnej kontrolórky.
Správu podala hlavná kontrolórka obce. Oboznámila poslancov OZ s povinnosťou vypracovať plán
práce raz za polroka. Zároveň informovala poslancov s možnosťou poverenia vykonaním kontroly
uznesením Obecného zastupiteľstva. Plán práce bol schválený jednohlasne.
14./ Schválenie programu odpadového hospodárstva.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s dokumentom ,,Programu odpadového hospodárstva,
ktoré na žiadosť starostky obce vypracovala firma Brantner Gemer s. r.o. ,ktorá sa vývozom
zaoberá. Po prerokovaní dokument bol schválený.
15./ Rôzne.
V bode rôzne bolo prerokované:
– odsúhlasenie odmien poslancom za športový deň a oslavy 50. výročia zlúčenia obcí
– plán zasadnutí OZ
– vzdanie sa funkcie zástupcu starostu – menovanie p. O. Kováča za zástupcu starostu
16./ Diskusia.
Po dohode so starostkou obce za každým bodom rokovania prebehla diskusia k danej téme.
Z radov občanov v diskusii vystúpila:
– Mgr. Miroslava Čorbová k rozpočtovým opatreniam
Po prerokovaní všetkých plánovaných bodov zasadnutie bolo ukončené.
Overovatelia: Radoslav Dusa
Mgr. Dávid Ďurian
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

UZ NE S EN IA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa
16.12.2014
U z n e s e n i e č .6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
za správcu domu smútku Ondreja Baláža
Hlasovanie: Za – 5, Proti -0, Zdržal sa – 0
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č .7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
zriaďuje
b.) Komisiu verejného záujmu a verejného poriadku
c.) Kultúrnu komisiu
Hlasovanie: Za – 5, Proti -0, Zdržal sa – 0
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
za členov komisie verejného záujmu a verejného poriadku:
– predseda: Dušan Kováč
– členovia: Ondrej Petráš, Ondrej Baláž
Hlasovanie: Za -5 , Proti – 0, Zdržal sa – 0
za členov kultúrnej komisie:
– predseda Mgr. Dávid Ďurian
– členovia: Radoslav Dusa, Ondrej Petráš
Hlasovanie: Za – 4, Proti – 0, Zdržal sa - 1
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Gemerské Teplice
Hlasovanie: Za – 4, Proti – 0, Zdržal sa – 1
schvaľuje
VZN o miestnych daniach
Hlasovanie: Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0
schvaľuje
Program odpadového hospodárstva obce Gemerské Teplice
Hlasovanie: Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa - 0
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na v e d o m i e
– Správu z predbežného overovania účtovníctva obce Gemerské Teplice za rok 2014
– Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu za rok 2015 a r.2016 – 2017
Hlasovanie: Za – 5, Proti: - 0, Zdržal sa – 0
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 10a/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
rozpočet obce Gemerské Teplice na rok 2015
bez pripomienok
berie na vedomie
rozpočet obce Gemerské Teplice na roky 2016,2017.
Za toto uznesenie hlasovali: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
nesúhlasí
s rozpočtovým opatreniami č.2/2014 /granty, transfery/ Návrh na opatrenia: vykonávať štvrťročne
Hlasovanie: Za – 5, Proti – 0 Zdržal sa - 0
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
odmenu vo výške 50,- €
poslancom, ktorí sa zúčastnili a organizovali športový deň a oslavy 50 výročia zlúčenia obcí
Jelšavská Teplica a Gemerský Milhosť.
Hlasovanie: Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa - 0
Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

V Gemerských Tepliciach dňa: 16.12.2014

