Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica
napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného na
deň 31.10.2016 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: 0
Prezenčná listina prítomných na zasadnutí OZ tvorí prílohu tejto zápisnice.
Overovatelia zápisnice: Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian
Zapisovateľka: Monika Golianová.
Program zasadnutia:
1./ Otvorenie.
2./ Určenie zapisovateľa.
3./ Určenie overovateľov zápisnice.
4./ Kontrola prijatých uznesení.
5./ Úprava rozpočtu v r. 2016.
6./ Poplatky za káblovú televíziu – NOVA, RTL KLUB.
7./ Žiadosť Dobrovoľný hasičský zbor.
8./ Žiadosť o dotáciu na BBSK na r. 2017.
9./ Žiadosť o opravu cesty III/3005 – križovatka Licince po hranice kraja smerom na Gemerskú
Hôrku.
10./ Prehodnotenie spôsobu ocenenia obecných pozemkov a do účtovania do majetku obce.
11./ Kultúrne akcie – december 2016.
12./ Rôzne.
13./ Diskusia.
14./ 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: Dušan Kováč,
Mgr. Dávid Ďurian.
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./ Úprava rozpočtu v r. 2016.
Správu podala účtovníčka obce, ktorá informovala o návrhu rozpočtových opatrení na rok 2016 a
oboznámila poslancov OZ s prijatými transfermi v r. 2016, ktoré poslanci OZ vzali na vedomie.
Navýšenie príjmov a výdavkov o 3 000,- € poslanci schválili.
6./ Poplatky za káblovú televíziu – NOVA, RTL KLUB.
Správu podala starostka obce, ktorá oboznámila poslancov, že za prevádzkovanie NOVA a
RTL KLUB cez káblovú televíziu bude potrebné uhradiť mesačný poplatok podľa počtu abonentov.
Poslanci schválili, že poplatok uhradí obec zo svojho rozpočtu.
7./ Žiadosť Dobrovoľný hasičský zbor.
Správu podala starostka obce Mgr. Laura Durančíková, ktorá informovala poslancov, o tom že
bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre DHZ na rok 2017. Poslanci správu vzali
na vedomie.
8./ Žiadosť o dotáciu na BBSK na r. 2017.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s možnosťou podať žiadosť o nenávratný finančný
príspevok od BBSK na rok 2017. Žiadosť sa podáva do 30.11. bežného roka. Poslanci sa dohodli,
že žiadosť je potrebné podať na výstavbu autobusových prístreškov v oboch častiach obce.
9./ Žiadosť o opravu cesty III/3005 – križovatka Licince po hranice kraja smerom na Gemerskú
Hôrku.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že občania obce už viackrát pripomienkovali
nevyhovujúci stav štátnej cesty III/3005 križovatka Licince smerom na Gemerskú Hôrku. Nakoľko
sa táto problematika dotýka aj susedných obcí je potrebné podať spoločnú žiadosť na BBSK v
Banskej Bystrici za účelom zaradenia tejto vozovky do plánu opráv. Poslanci správu vzali na
vedomie a schválili podanie žiadosti.
10./ Prehodnotenie spôsobu ocenenia obecných pozemkov a do účtovania do majetku obce.
Správu podala účtovníčka obce, ktorá vysvetlila poslancom, že pozemky vo vlastníctve obce
neboli precenené podľa nových predpisov a z toho dôvodu bolo potrebné pristúpiť k ich oprave v
evidencii majetku obce. Poslanci preceňovanie pozemkov schválili.

11./ Kultúrne akcie – december 2016.
Starostka obce informovala poslancov OZ, že v zmysle plánu kultúrnych akcií, by sa mali
uskutočniť oslavy Mikuláša, pozdravenie jubilantov a tanečná zábava. Nakoľko sa termín akcií
blíži je potrebné sa dohodnúť na termíne osláv a akým spôsobom sa jednotlivé akcie uskutočnia.
Poslanci sa dohodli, že oslavy Mikuláša sa uskutočnia 6.12.2016, pozdravenie jubilantov
16.12.2016 a tanečná zábava 30.12.2016. Na Mikuláša sa zakúpia darčeky v hodnote 2,- € obec a
2,- € rodič.
12./ Rôzne.
V bode rôzne starostka obce oboznámila poslancov OZ s ústnou žiadosťou p. Zoltána Fandáka
na umiestnenie plechovej garáže na verejnom priestranstve v časti obce Gemerský Milhosť.
Poslanci žiadosti menovanému vyhoveli na dobu 6 mesiacov.
13./ Diskusia.
V diskusii poslanci vzali na vedomie informáciu o priebehu verejného obstarávania na nákup
stolov a stoličiek do kultúrnych domov v oboch častiach obce a dohodli sa, že v prípade, ak sa
zvýšia finančné prostriedky tieto budú použité na nákup svetiel.
Ďalej p. starostka oboznámila poslancov s foto dokumentáciou p. Michala Čorbu, ktorý sa zúčastnil
Majstrovstiev sveta v Nemecku tlak na lavičke.
14./ Záver.
Nakoľko sa na zasadnutí OZ viac bodov nevyskytlo starostka obce poďakovaním všetkým za
účasť zasadnutie ukončila.

V Gemerských Tepliciach, dňa: 09.11.2016

Overovatelia:
Dušan Kováč
Mgr. David Ďurian

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U ZN ES EN IA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zo dňa 31.10.2016

U z n e s e n i e č. 35/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva tak, ako je to uvedené v pozvánke.
Hlasovanie: Za: 5: Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Dušan Kováč, Radoslav Dusa, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 09.11.2016
vyvesené dňa: 14.11.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na v e d o m i e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 podľa priloženej prílohy /transfery/
Hlasovanie: Za: 5 : Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 09.11.2016
vyvesené dňa: 14.11.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2016 podľa priloženej prílohy / navýšenie rozpočtu
príjmov o 3 000,- €, navýšenie výdavkov o 3 000,- €/
Hlasovanie: Za: 5 : Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 09.11.2016
vyvesené dňa: 14.11.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
poplatok vo výške 42 centov za vysielanie RTL KLUB a 24 centov za vysielanie NOVA na rodinný
dom z prostriedkov obce.
Hlasovanie: Za: 5 : Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0

uznesenie podpísané dňa: 09.11.2016
vyvesené dňa: 14.11.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na v e d o m i e
správu o podanej žiadosti na činnosť DHZ na rok 2017.
Hlasovanie: Za: 5 : Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 09.11 .2016

Mgr. Laura Durančíková

vyvesené dňa: 14.11.2016

starostka obce

U z n e s e n i e č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
podanie žiadosti na BBSK v Banskej Bystrici na výstavbu troch autobusových prístreškov v oboch
častiach obce Gemerské Teplice.
Hlasovanie: Za: 5 : Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0

uznesenie podpísané dňa: 09.11.2016
vyvesené dňa: 14.11.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
podanie žiadosti na BBSK v Banskej Bystrici na opravu štátnej cesty III/3005 križovatka Licince po
hranice kraja smerom na Gemerskú Hôrku.
Hlasovanie: Za: 5 : Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0

uznesenie podpísané dňa: 09.11.2016
vyvesené dňa: 14.11.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

U z n e s e n i e č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
prehodnotenie spôsobu ocenenia pozemkov a do účtovanie do majetku obce.
Hlasovanie: Za: 5 : Ondrej Baláž, Ondrej Petráš, Radoslav Dusa, Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian
Proti: 0
Zdržal sa: 0

uznesenie podpísané dňa: 09.11.2016
vyvesené dňa: 14.11.2016

V Gemerských Tepliciach: 09.11.2016

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

