Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného
na deň 22.06.2018 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, Ondrej Petráš
Zapisovateľka: Monika Golianová.
Zasadnutia sa nezúčastnil: Radoslav Dusa
Program zasadnutia:
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./
16./
17./
18./
19./

Otvorenie.
Určenie zapisovateľa.
Určenie overovateľov zápisnice.
Kontrola prijatých uznesení
Schválenie záverečného účtu za rok 2017.
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2018.
Úprava rozpočtu v r. 2018.
Schválenie Komunitného plánu obce.
Schválenie Plánu rozvoja obce.
Predĺženie zmluvy s firmou DIPOS B. Bystrica – káblová televízia.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie r. 2018-2022.
Určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie r. 2018-2022.
Návrh na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie – Okr. riad. PZ Revúca.
Oznámenie vo veci nezákonne umiestneného odpadu v obci Gem. Teplice – cestný most.
Protipovodňové opatrenia.
Rôzne.
Diskusia.
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: Ondrej Baláž a
Ondrej Petráš.
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 záverečného účtu za rok 2017.
Návrh záverečného účtu obce predložila starostka obce. Záverečný účet obce za rok 2017 bol
vyložený na úradnej tabuli obce. Konštatovala, že zo strany občanov neboli k záverečnému účtu
podané žiadne pripomienky. Po prerokovaní OZ záverečný účet schválilo.
6./ Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 predložila hlavná kontrolórka obce, ktorá
vo svojom vystúpení navrhla záverečný účet obce za rok 2017 schváliť bez pripomienok.
7./ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ s návrhom kontrolnej činnosti na II. polrok
2018. Konštatovala, že v pláne sú obsiahnuté všetky činnosti v zmysle zákona 357/2015 Z.z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite. Po prerokovaní OZ plán schválilo. Plán práce je zároveň
poverením na vykonávanie kontrolnej činnosti.
8./ Úprava rozpočtu v r. 2018.
Návrh na úpravu rozpočtu podala účtovníčka obce. Úprava sa týka transferov a návrhu na čerpanie
kapitálového rozpočtu v roku 2018. Po prerokovaní úprava rozpočtu bola schválená.
9./ Schválenie Komunitného plánu obce.
Komunitný plán obce bol vypracovaný v zmysle novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov, bol predložený poslancom OZ na pripomienkovanie. Po prerokovaní OZ plán
schválilo.
10./ Schválenie Plánu rozvoja obce.
Plán rozvoja obce bol vypracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol predložený
poslancom OZ na pripomienkovanie. Po prerokovaní OZ plán rozvoja schválilo.
11./ Predĺženie zmluvy s firmou DIPOS B. Bystrica – káblová televízia.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že nakoľko skončila zmluva s firmou DIPOS B.
Bystrica na prevádzkovanie a údržbu káblovej televízie doporučuje zmluvu obnoviť. Nakoľko
občania a poslanci OZ s činnosťou firmy boli spokojní súhlasili s uzavretím novej zmluvy na dobu

neurčitú.
12./ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie r.2018-2022.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je OZ vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné
obdobie rozsah výkonu funkcie starostu na nové volebné obdobie r. 2018 – 2022. Poslanci sa
dohodli, že určujú výkon funkcie v rozsahu 1 t. z. v plnom rozsahu.
13./ Určenie počtu poslancov na nové volebné obdobie r. 2018 – 2022.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov OZ je vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami počet
poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 – 2022. Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu
obyvateľov. V obci Gemerské Teplice v rozmedzí od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov.
OZ schválilo,že vo volebnom období r. 2018-2022 obec bude mať 5 poslancov.
14./ Návrh na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie – Okr. riad. PZ Revúca.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s listom OR PZ v Revúcej na zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie v obci v rámci ktorého je potrebné v obci umiestniť dopravné značenia
na vedľajších miestnych komunikáciách. Starostka obce listom požiada Regionálnu správu ciest v
Banskej Bystrici o vyhotovenie a dodanie dopravných značiek, ktoré následne budú umiestnené na
vyznačených miestach.
15./ Oznámenie vo veci nezákonne umiestneného odpadu v obci Gem. Teplice – cestný most.
Starostka obce informovala poslancov o odstránení divokých skládok v katastrálnom území obce
Gemerské Teplice na ktoré obec bola upozornená pracovníkmi životného prostredia. Skládka bola
odstránená a príslušné orgány boli upovedomené o vykonaní prác.
16./ Protipovodňové opatrenia.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že dňa 11.06.2018 postihla našu obec prietrž mračien
dôsledkom čoho bola časť obce Gemerský Milhosť zaplavená. Starostka obce oboznámila
poslancov OZ , že dostala prísľub z firmy PM Hrabiny Tisovec , že v budúcnosti namiesto kukurice
budú siať oziminy, ktoré lepšie zachytia prívalovú vodu.
17./ Rôzne.
V bode rôznom starostka obce oboznámila poslancov OZ ,že družstvo z našej obce sa zúčastnilo
v rámci Dní mesta Jelšava XIV. ročníka v Súťaži vo varení gemerských guliek. Obec získala
ocenenie ,,Víťaz verejnej ochutnávky,,.
18./ Diskusia.
V diskusii vystúpili poslanci OZ k bežným záležitostiam.
19./ Záver.
Nakoľko sa na zasadnutí OZ viac bodov nevyskytlo starostka obce poďakovaním všetkým za
účasť zasadnutie ukončila.

V Gemerských Tepliciach, dňa: 22.06.2018

Overovatelia: Ondrej Baláž
Ondrej Petráš

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

UZ NE S EN IA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zo dňa 22.06.2018

U z n e s e n i e č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva tak, ako je to uvedené v pozvánke.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad.
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 12 719,84 € nasledovne:
a.) na tvorbu rezervného fondu (10%) vo výške 1 272,- € podľa § 15 zákona o rozpočtových
pravidlách
b.) zostatok výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 11 447,84 €, ako príjmovú finančnú
operáciu na čerpanie kapitálových výdavkov týkajúcich sa roka 2018.
Hlasovanie: Za: 3 Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - Dušan Kováč
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu bežné transfery podľa priloženej prílohy.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtové opatrenie č. kapitálové výdavky
na vysielačkový rozhlas sumu vo výške 3 060,- €
na rekonštrukciu miestnej komunikácie vo výške : 30 000,- €
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s ch v a ľ u j e
Komunitný plán obce Gemerské Teplice.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s ch v a ľ u j e
Plán rozvoja obce Gemerské Teplice
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s ch v a ľ u j e
Uzavretie zmluvy s firmou DIPOS Banská Bystrica na údržbu a prevádzku káblovej televízie na
dobu neurčitú.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
výkon funkcie starostu Obce Gemerské Teplice v novom volebnom období r. 2018 – 2022
v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
v súlade s § 11 ods.3 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
určuje
počet poslancov Obce Gemerské Teplice v novom volebnom období r. 2018 – 2022 - 5 poslancov.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
nákup dopravných značiek za účelom zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie v obci.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 2.7.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 3.7.2018
starostka obce

