
  O b e c 
G e m e r s k é  T e p l i c e

Z á p i s n i c a

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného na 
deň 30.01.2015 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: 

Program zasadnutia:

1./ Otvorenie.
2./ Určenie zapisovateľa.
3./ Určenie overovateľov zápisnice.  
4./ Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014.
5./ Prejednanie nedodržania VZN o podmienkach držaní psov.
6./ Rôzne.

– Majetkové priznanie starostky a kontrolórky.
– Poučenie o mlčanlivosti ustanovenej zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
– Informácia o dobrovoľníckej činnosti.
– Informácia o úspore elektriny a plynu.
– Plán kultúrnej činnosti.

7./ Diskusia.
8./ Záver.

1./ Otvorenie.

Zasadnutie otvorila a viedla Mgr. Laura Durančíková – starostka obce.

2./ Určenie zapisovateľa.

Mgr. Laura Durančíková starostka obce menovala za zapisovateľku Moniku Golianovú – 
pracovníčku Obecného úradu.

3./ Určenie overovateľov zápisnice.

   Za overovateľov zápisnice boli starostkou obce menovaní: Radoslav Dusa a Ondrej Petráš.

4./ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014.



Správu podala hlavná kontrolórka obce p. Helena Tomšíková. Vo svojej správe konštatovala,že 
menšie nedostatky, ktoré sa pri kontrole zistili boli odstránené počas kontroly, nebolo potrebné z 
nich vyhotoviť záznam. Správa tvorí prílohu zápisnice.

5./ Prejednanie nedodržania VZN o podmienkach držaní psov.

Správu podala starostka obce Mgr. L. Durančíková, ktorá vo svojom vystúpení oboznámila 
poslancov OZ na viacero sťažností z radov občanov na nedodržanie ustanovení VZN o 
podmienkach držania psov  na území obce Gemerské Teplice.

6./ Rôzne. 

V bode rôzne starostka obce oboznámila poslancov OZ s poučením o mlčanlivosti ustanovenej 
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poslanci svojím podpisom potvrdili znenie 
poučenia.
Ďalej starostka obce oboznámila poslancov OZ s organizovaním dobrovoľníckej  práce 
organizovanej v spolupráci s Úradom práce soc. vecí a rodiny v Revúcej. Pán Ján Enický bude v 
rámci dobrovoľníckej práce vykonávať zverejňovanie informácií na stránke obce.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s úsporou výdavkov na elektrickej energii a plynu na 
budovách vo vlastníctve obce. 
Starostka obce požiadala predsedu kultúrnej komisie, aby na najbližšie zasadnutie OZ pripravil plán 
kultúrnych akcií na rok 2015.

7./ Diskusia.

V diskusii vystúpili:
– poslanec OZ – informoval prítomných, že pri rod.dome p. Benediktiovej iskria káble 

elektrického vedenia
– poslanec p. O. Baláž  navrhuje predvolať na jednanie komisie p. Súkeníčku z dôvodu, že 

vyrubujú stromy na stráni
– p. Mgr. M. Čorbová sa informovala o rozpočtových opatreniach – dotácia na dom smútku, či 

boli skontrolované fa za práce na dome smútku
            Plán kontrolnej činnosti HK či bol prejednávaný. Plán bol predložený na zasadnutie OZ, bol 
            schválený do zápisnice sa uznesenie o schválení plánu kontrolnej činnosti nedopatrením  
            zabudlo uviesť. Plán kontrolnej činnosti nebol vyvesený na 15 dní. Schválený bol na      
            zasadnutí OZ 16.12.2014.
            Ďalej upozornila na formálnu chybu v citácii uznesenia o neschválení rozpočtových 
            opatrení, upozornila na to, že štatút obce je pre poslancov a nie pre občanov.
            p. Kováč – poslanec OZ informoval starostku obce, že občania  obce na nižnom konci obce 
            chcú žľab na dažďovú vodu, pred rod. Boldišovcov steká voda do dvora.
            p. Petrášová sa informovala, či jarky pred obecným úradom sú vo vlastníctve obce alebo   
            osôb
            p. Petrášová ďalej upozornila na skutočnosť, že psi behajú po obci.

8/ Záver.



Nakoľko sa na zasadnutí OZ viac bodov nevyskytlo starostka obce poďakovaním všetkým za účasť 
schôdzku ukončila.

Overovatelia: Radoslav Dusa                                             Mgr. Laura Durančíková
                       Ondrej Petráš                                                         Starostka obce

          



U Z N E S E N I A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa

30.01.2015

U z n e s e n i e č. 15/2015

Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na  v e d o m i e
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2014.

Hlasovanie: 
Za: Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian, Radoslav Dusa, Dušan Kováč, Ondrej Petráš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

                                                                                     Mgr. Laura Durančíková
                                                                                                 starostka obce


