Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného na deň .
25.05.2015 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: Mgr. Dávid Ďurian
Ondrej Baláž
Radoslav Dusa
Dušan Kováč
Ondrej Petráš
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: Mgr. Dávid Ďurian, Radoslav Dusa
Program
1./ Otvorenie zasadnutia,
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
3./ Kontrola uznesení,
4./ Širokopásmový internet
5./ Dobrovoľná požiarna ochrana,
6./ Program Leader (CLLI),
7. Diskusia,
8./ Záver
1./ Otvorenie.
Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Laura Durančíková – starostka obce.
2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Mgr. Laura Durančíková starostka obce menovala za zapisovateľku p. Moniku Golianovú
pracovníčku OcÚ. Za overovateľov zápisnice boli starostkou obce menovaní: Mgr. Dávid Ďurian,
Radoslav Dusa.
3./ Kontrola prijatých uznesení.
Kontrolu prijatých uznesení z predošlého zasadnutia OZ podala starostka obce Mgr. Laura
Durančíková

4./ Širokopásmový internet
Spravodajca: Mgr. Laura Durančíková informovala o Zabezpečení projektovo inžinierskej
dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z
verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska.
5./ Dobrovoľná požiarna ochrana okresný výbor v Revúcej
Spravodajca: Mgr. Laura Durančíková informovala, že Na Sneme DPO SR dňa 25.04.2015
odznel návrh zlučovania okresov DPO SR, aby kopírovali sídla OR HaZZ. Jedná sa aj o okresy
Revúca a Rimavská Sobota. Dobrovoľná požiarna ochrana okresný výbor v Revúcej žiada obce o
Stanovisko DHZ k návrhu zlučovania OV DPO, že vyjadruje nesúhlas k pripravovanej organizačnej
zmene sídiel OV DPO.
6./ Program Leader (CLLI)
Spravodajca: Mgr. Laura Durančíková podala správu o možnosti vstúpenia do Združenia VSP
Stredný Gemer, verejno-súkromné partnerstvo, postup obnovenia činnosti združenia, nastavenie
výšky členských poplatkov, ako hlavného zdroja financovania, pracovný návrh – obce 0,50
€/obyvateľa, ostatné subjekty 20,-€/člena
7./ Diskusia
Spravodajca:Mgr. Laura Durančíková informovala, že Gemerskom Milhosti je porucha na TKR,
pravdepodobne poveternostnými podmienkami. V prípade odpojenia a menšej poruchy požiadala
poslancov Ondreja Baláža a Ondreja Petráša o zistenie príčiny v prípade väčšej poruchy bude
potrebné poruchu nahlásiť technikom na káblový rozvod v Banskej Bystrici.
8./ Záver.
Nakoľko sa na zasadnutí OZ viac bodov nevyskytlo starostka obce poďakovaním všetkým za
účasť schôdzku ukončila.

D.a.h.
Overovatelia:
Mgr. Dávid Ďurian
Radoslav Dusa

Starostka obce:
Mgr. Laura Durančíková

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa
25.05.2015
U z n e s e n i e č.22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
1.) berie na vedomie oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo
inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry
dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska v rámci Operačného programu
informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu
2.) poveruje svojho štatutárneho zástupcu – starostku Mgr. Lauru Durančíkovú na podpísanie
akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce
pri realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s ú h l a s í so Stanoviskom - vyjadrenie nesúhlasu k pripravovanej organizačnej zmene sídiel OV
DPO, k návrhu zlučovania OV DPO.
Hlasovanie : Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
1.) b e r i e n a v e d o m i e
informácie o príprave spoločnej rozvojovej stratégie územia Stredný Gemer a návrh na udelenie
súhlasu obce Gemerské Teplice so zapojením sa do programu Leader/CLLD v programovom
období 2014 – 2020 ako člen VSP Stredný Gemerskom
2.) s ú h l a s í
so zapojením obce Gemerské Teplice do programu Leader/CLLD v programovom období 2014
2020 ako riadny člen VSP Stredný Gemer a zaradením obce a jej katastra do územia VSP Stredný
Gemer.
Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce
U z n e s e n i e č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s ú h l a s í s opravou TKR v Gemerskom Milhosti, v prípade menšej opravy Ondrej Baláž,
Ondrej Petráš, v prípade zložitejšej poruchy technici z Banskej Bystrice.
Hlasovanie: Za:5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

V Gemerských Tepliciach, dňa 25.05.2015

