Obec
Gemerské Teplice
Zápisnica

napísaná z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zvolaného
na deň 24.09.2018 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: Dušan Kováč, Radoslav Dusa
Zapisovateľka: Monika Golianová.
Zasadnutia sa nezúčastnil: 0
Program zasadnutia:
1./ Otvorenie.
2./ Určenie zapisovateľa.
3./ Určenie overovateľov zápisnice.
4./ Kontrola prijatých uznesení
5./ Schválenie VZN obce Gemerské Teplice o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov
a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Gemerské Teplice
6./ Návrh VZN obce Gemerské Teplice o nakladaní s odpadmi na území obce
7./ Návrh VZN obce Gemerské Teplice o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
8./ Informácia o zrealizovaní rekonštrukcie miestnej komunikácie v Gemerskom Milhosti
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: Dušan Kováč a
Radoslav Dusa.

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 VZN obce Gemerské Teplice o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a
ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Gemerské Teplice
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov OZ s návrhom VZN obce Gemerské
Teplice o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných
informácií n verejnom priestranstve obce Gemerské Teplice. Po prerokovaní poslanci Obecného
zastupiteľstva VZN schválili.
6./ Návrh VZN obce Gemerské Teplice o nakladaní s odpadmi na území obce
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov OZ s návrhom VZN obce Gemerské
Teplice o nakladaní s odpadmi na území obce Gemerské Teplice. Po prerokovaní poslanci
Obecného zastupiteľstva VZN schválili bez zmien.
7./ Návrh VZN obce Gemerské Teplice o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
Starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov OZ s návrhom VZN obce Gemerské
Teplice o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce
Gemerské Teplice. Po prerokovaní poslanci Obecného zastupiteľstva VZN schválili bez zmien.
8./ Informácia o zrealizovaní rekonštrukcie miestnej komunikácie v Gemerskom Milhosti.
Informáciu o zrealizovaní rekonštrukcie miestnej komunikácie v časti obce Gemerský Milhosť
podala starostka obce Mgr. Laura Durančíková. Konštatovala, že rekonštrukciu previedla firma
JULMEX,s,r,o, Rimavská Sobota, ktorá v rámci verejného obstarávania ponúkla najnižšiu sumu.
Rekonštrukcia prebehla v súlade s projektom. K podanej správe vystúpil poslanec Dušan Kováč,
ktorý pripomienkoval, že z dôvodu toho, že cesta sa zdvihla v prípade prívalových dažďov voda
bude tiecť občanom do dvora.
9./ Rôzne.
V bode rôznom starostka obce Mgr. Laura Durančíková oboznámila poslancov Obecného
zastupiteľstva, že v rámci protipovodňových opatrení obci bol pridelený protipovodňový vozík.
Poslanci si túto skutočnosť pochvaľujú.
10./ Diskusia.
V rámci diskusie vystúpil poslanec p. D. Kováč, /vystúpil v mene občanov Gemerského Milhosťa/
ktorý navrhol odkúpiť rodinný dom p. Rekena v časti obce Gemerský Milhosť a zrekonštruovať ho
na dom smútku a kolkáreň. p. O. Baláž vystúpil, že sme malá obec, že nemáme finančné
prostriedky na odkúpenie rodinnného domu a prerobenie rodinného domu na dom smútku.
11./ Záver.
Nakoľko sa na zasadnutí OZ viac bodov nevyskytlo starostka obce poďakovaním všetkým za
účasť zasadnutie ukončila.

V Gemerských Tepliciach, dňa: 03.10.2018

Overovatelia: Dušan Kováč
Radoslav Dusa

Mgr. Laura Durančíková
starostka obce

UZ NE S EN IA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zo dňa 24.09.2018

U z n e s e n i e č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva tak, ako je to uvedené v pozvánke.
Hlasovanie: Za: 5 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian, Radoslav Dusa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 03.10.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 04.10.2018
starostka obce

U z n e s e n i e č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
schvaľuje
VZN obce Gemerské Teplice o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a ďalších
nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Gemerské Teplice.
Hlasovanie: Za: 5 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Mgr. Dávid Ďurian, Radoslav Dusa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 03.10.2018
Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 04.10.2018
starostka obce

