
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 18.04.2018 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: Radoslav Dusa, Mgr. David Ďurian.
Zapisovateľka: Monika Golianová.
Zasadnutia sa nezúčastnil: Ondrej Petráš

Program zasadnutia:

1./    Otvorenie.
2./    Určenie zapisovateľa.
3./    Určenie overovateľov zápisnice.
4./    Kontrola prijatých uznesení.
5./    Dobrovoľný hasičský zbor obce, pozvanie členov DHZO, poskytnutá dotácia na DHZO.
6./    Čistenie Muránky, odstraňovanie nelegálnych skládok.
7./    Rôzne.
8./    Diskusia.
9./    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: Radoslav Dusa, Mgr.
David 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./ Dobrovoľný hasičský zbor obce, pozvanie členov DHZO, poskytnutá dotácia na DHZO.

Starostka obce Mgr. L. Durančíková oboznámila poslancov OZ, že obec obdržala dotáciu vo výške 
1 400,- € na činnosť DHZO. Dotácia bude použitá na nákup osobných ochranných pomôcok pre 
členov DHZO do obidvoch častí obce.
Zároveň boli menovaným členom DHZO odovzdané dekréty o menovaní do funkcie.
V rámci tohto bodu bola členom DHZO schválená odmena za činnosť, ktorá bude vyplatená k 
31.12. bežného roka podľa počtu akcií. O sume sa rozhodne na zasadnutí OZ.

6./ Čistenie Muránky, odstraňovanie nelegálnych skládok.

Starostka obce oboznámila poslancov OZ, že Regionálne združenie miest a obcí Stredného Gemera
Mikroregión Domica a ostatné organizácie organizujú čistenie Muránky a jej prítokov v dňoch 20. a
21. apríla pod názvom Spoločne za čistú Muránku. Do tejto akcie sa zapojí aj naša obec, zraz 
účastníkov je o 9.oo hod pred Obecným úradom v Jelšavskej Teplici. Každý účastník dostane 
občerstvenie. Starostka obce vyzvala poslancov na spoluorganizovaní akcie.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ s vykonaním kontroly členmi stráže prírody NP 
Muránska  planina na základe podnetu na Inšpekciu ŽP v Banskej Bystrici pre nelegálnu skládku 
ZKO, plastov drobného stavebného odpadu v k.ú. Jelšavská Teplica. Na základe kontroly obec 
pristúpila k likvidácii nelegálnych skládok o čom starostka informovala príslušné orgány.

7./ Rôzne.

V bode rôznom starostka obce oboznámila poslancov OZ ,že už je namontovaný vysielačkový 
rozhlas v časti obce Jelšavská Teplica.

8./ Diskusia.

V diskusii vystúpil poslanec p. Baláž, ktorý navrhol odmeny čenom DHZO, ktorí sa zúčastnili 
školení, poslanci s návrhom súhlasili a odmena bude vyplatená k 31.12.2018, spolu s odmenou za 
vykonané akcie , ďalej poslanec p. Kováč navrhol, aby materiály na DHZ v časti obce Gemerský 
Milhosť boli uložené v požiarnej zbrojnici, starostka navrhla priestor nad požiarnou zbrojnicou, 
nakoľko v požiarnej zbrojnici je uložené náradie pre aktivačných pracovníkov.

9./ Záver.

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

 V Gemerských Tepliciach, dňa: 18.04.2018

Overovatelia:                                                                            Mgr. Laura Durančíková
Radoslav Dusa                                                                                  starostka obce
Mgr. David Ďurian



U Z N E S E N I A
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach zo dňa 18.04.2018

U z n e s e n i e  č. 14/2018

Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s c h v a ľ u j e
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva tak, ako je to uvedené v pozvánke.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Ondrej Petráš, Ondrej Baláž, Radoslav Dusa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 27.04 .2018                                  Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 30.04.2018                                                                starostka obce

U z n e s e n i e  č. 15/2018

Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
s c h v a ľ u j e
odmeny členom DHZO  za účasť na školení a odmenu podľa počtu akcií, ktorá bude vyplatená
k 31.12.2018. O výške odmeny poslanci rozhodnú na zasadnutí OZ.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Baláž, Radoslav Dusa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 27.04.2018                                  Mgr. Laura Durančíková
vyvesené dňa: 30.04.2018                                                              starostka obce

 



U z n e s e n i e  č. 16/2018

Obecné zastupiteľstvo v Gemerských Tepliciach
b e r i e na v e d o m i e
informáciu o likvidácii nelegálnej skládky v k.ú. Jelšavská Teplica.
Hlasovanie: Za: 4 Dušan Kováč, Mgr. Dávid Ďurian, Ondrej Baláž, Radoslav Dusa
Proti: 0
Zdržal sa: 0
uznesenie podpísané dňa: 27.04.2018                                  Mgr. Laura Durančíková 
vyvesené dňa: 30.04.2018                                                                starostka obce


