Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica
napísaná z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného
na deň 17.01.2015 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: Ondrej Baláž, Dušan Kováč
Ostatní prítomní: Miroslava Vargová, Mgr. Miroslava Čorbová.
Program zasadnutia:
1./ Otvorenie.
2./ Určenie zapisovateľa.
3./ Určenie overovateľov zápisnice.
4./ Kontrola prijatých uznesení.
5./ Prejednanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Gemerské Teplice.
6./ Diskusia.
7./ Záver.
1./ Otvorenie.
Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Laura Durančíková – starostka obce.
2./ Určenie zapisovateľa.
Mgr. Laura Durančíková starostka obce menovala za zapisovateľa Dávida Ďuriana.
3./ Určenie overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice boli starostkou obce menovaní: Ondrej Baláž a Dušan Kováč.
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 - majú celoročný
charakter resp. sú splnené.

5./ Prejednanie projektu pozemkových úprav v k. ú. Gemerské Teplice.
Starostka obce na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva oboznámila poslancov OZ, že
dôvodom zvolania tohto zasadnutia bolo jednanie s Obvodným pozemkovým úradom v Revúcej k
nariadeniu konania o začatí pozemkových úprav v obci Gemerské Teplice. Informovala poslancov,
že prevedením pozemkových úprav sa zistí súčasný stav poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
odstránia sa nedostatky v evidencii nehnuteľností, nezrovnalosti vlastníckych vzťahov k pôde,
pozemky neznámych vlastníkov, vyrieši sa prístup vlastníkov k pozemkom.
Aby bolo možné tieto pozemkové úpravy vykonať je potrebný súhlas samotných vlastníkov
pozemkov. Na Obvodný pozemkový úrad je potrebné doručiť i výpis z uznesenia OZ v ktorom OZ
schvaľuje projekt pozemkových úprav.
Poslanci OZ poverili starostku obce, aby prizvala na najbližšie zasadnutie OZ pracovníka
Obvodného pozemkového úradu k podaniu bližších informácií k prejednávanej téme.
6./ Diskusia.
V diskusii vystúpili poslanci OZ k prejednávanej téme.
7./ Záver.
Nakoľko sa na zasadnutí OZ viac bodov nevyskytlo starostka obce poďakovaním všetkým za účasť
schôdzku ukončila.

Overovatelia: Ondrej Baláž
Dušan Kováč

Mgr. Laura Durančíková
Starostka obce

