Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného na
deň 01.08.2016 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.
Zasadnutia sa nezúčastnil: Mgr. David Ďurian, Radoslav Dusa
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí OZ tvorí prílohu tejto zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Ondrej Baláž, Ondrej Petráš
Zapisovateľka: Monika Golianová.
Program zasadnutia:
1./ Otvorenie.
2./ Určenie zapisovateľa.
3./ Určenie overovateľov zápisnice.
4./ Kontrola prijatých uznesení.
5./ Schválenie odpredaja pozemku p. Dušanovi Enickému a určenie ceny pozemku.
6./ Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
7./ Poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR na akciu ,,Nákup inventára do budov
kultúrnych domov,,.
8./ Plán kultúrnych akcií na II. polrok 2016.
9./ Rôzne.
10./ Diskusia.
11./ 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: Ondreja Baláža a
Ondreja Petráša.

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./ Schválenie odpredaja pozemku p. Dušanovi Enickému a stanovenie ceny pozemku.
OZ na základe žiadosti p. Dušana Enického bytom Gemerské Teplice prerokovalo odpredaj
pozemku vo vlastníctve obce. Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci OZ s odpredajom súhlasili s
tým, že menovaný mal vytýčiť svoj pozemok a stanoviť rozlohu o aký má záujem. Po spresnení
údajov jedná sa o 196 m2 - ostatná plocha parc.č. 2347/ 3 vedená na liste vlastníctva č. 235 k.ú.
Jelšavská Teplica. Poslanci sa dohodli na kúpnej cene 1,32 € za m2 t.j. celkom 258,72 €.
6./ Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že z dôvodu zmeny legislatívy bolo potrebné pristúpiť k
aktualizácii VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Návrh
VZN bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklom, poslanci návrh VZN prerokovali na zasadnutí
OZ dňa 30.06.2016. Následne VZN bolo poslancami jednohlasne schválené.
7./ Poskytnutá dotácia z MF SR na akciu ,,Nákup inventára do budov kultúrnych domov ,,.
Starostka oboznámila poslancom OZ, že na základe žiadosti Obce Gemerské Teplice o poskytnutie
dotácie na individuálne potreby obce súvisiace s plnením úloh samosprávnych pôsobností obec
obdržala účelovú dotáciu v sume 7 000,- €. Dotácia je určená na akciu ,,Nákup inventára do budov
kultúrnych domov,, a obec je povinná sa na financovaní predmetnej akcie podieľať sumou vo výške
10 % z celkových výdavkov. OZ schválilo sumu vo výške 1 500,- €. Na zasadnutí OZ sa schválil
nákup 160 stoličiek a 50 stolov. Poslanci OZ po prerokovaní spolu financovanie akcie jednohlasne
schválili.
8./ Plán kultúrnych akcií na II. polrok 2016.
S plánom kultúrnych akcií na II. polrok 2016 oboznámila poslancov OZ starostka obce. S
organizovaním športového dňa z dôvodu úsporných opatrení poslanci nesúhlasili. Uskutočnia sa
oslavy Mikuláša, pozdravenie jubilantov a tanečná zábava 30.12.2016. Organizačné záležitosti a
termín jednotlivých akcií sa bude upresňovať na ďalších zasadnutiach resp. na pracovných
stretnutiach poslancov.
9./ Rôzne.
V bode rôznom starostka obce podala návrh na vyhotovenie striešky nad dvere pred vstupom do
kultúrneho domu v počte 2 kusy a nad dvere pri vstupe do domu smútku. Poslanci návrh schválili s
tým, že p. Dušan Kováč vyhotoví nákres a zrealizuje aj ich vyhotovenie.
10./ Diskusia.
V diskusii nevystúpil nikto z prítomných poslancov. Diskusia prebehla pri jednotlivých bodoch
rokovania.

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

V Gemerských Tepliciach, dňa: 05.08.2016
Overovatelia:

Ondrej Baláž
Ondrej Petráš

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U ZN ES EN IA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zo dňa 01.08.2016

U z n e s e n i e č. 30/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva tak, ako je to uvedené v pozvánke.
Hlasovanie: Za: 3: Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 05.08.2016
vyvesené dňa: 08.08.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 31/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
Odpredaj pozemku p. Dušanovi Enickému bytom Gemerské Teplice časť Jelšavská Teplica č.69
zapísaného na LV č.235 k. ú. Jelšavská Teplica parc. č. 2347/3 o výmere 196 m2 za kúpnu cenu
1,32 €/m2 celkom: 258,72 € slovom: dvestopäťdesiatosem eur 72 centov.
Hlasovanie: Za: 3: Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 05.08.2016
vyvesené dňa: 08.08.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 32/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s účinnosťou od
16.08.2016. Ruší VZN č.1/2008 zo dňa 19.11.2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi.
Hlasovanie: Za: 3: Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 05.08.2016
vyvesené dňa: 08.08.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 33/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
spoluúčasť na financovaní akcie ,,Nákup inventára do budov kultúrnych domov,, vo výške 1 500,-€.
Hlasovanie: Za: 3: Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 05.08.2016
vyvesené dňa: 08.08.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 34/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
plán kultúrnych akcií na II. polrok 2016.
Hlasovanie: Za: 3: Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Dušan Kováč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 05.08.2016
vyvesené dňa: 08.08.2016

V Gemerských Tepliciach: 05.08.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

