
ZÁPISNICA č. 02/ 02/ 15 
z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 17.02.2015 v Teriakovciach 

 

 

Prítomný: Miroslav Angelovič, starosta obce 

Prítomní poslanci: Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, Ing. Martin Šima, Ľubomír 

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská  

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu a kontrola uznášania schopnosti OZ. 

3. Určenie overovateľov. 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Tvorba webstránky obce 

6. Spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Teriakovce, Ruská Nová Ves, Zlatá Baňa  

dňa 17 marca 2015 o 18°° hod. 

7. Cenník služieb a prenájmu OÚ Teriakovce 

8. Žiadosť DOXX o súhlas na umiestnenie stávkového terminálu 

9. Rekonštrukcia verejného osvetlenia postup implementácie 

10. Žiadosť o súčinnosť pri zabezpečení postupu výstavby NA KRUHU- stanovisko 

stavebnej komisie. 

11. Postup výstavby POD ROVEŇ – stanovisko stavebnej komisie 

12. Terénny sociálny pracovník a asistenčná služba 

13. Premier Consalting návrh spolupráce pri čerpaní fondov EU 

14. Žiadosť o prenájom kancelárie (zasadacia miestnosť) 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Schôdzu zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Miroslav Angelovič (ďalej len 

starosta), ktorý všetkých prítomných poslancov privítal a informoval o programe zasadnutia. 

 

2.   Schválenie programu a kontrola uznášaniaschopnosti 

 Prítomní poslanci sa zasadnutia zúčastnili v počte 5, čím bolo zasadanie 

uznášaniaschopné  a  jednohlasne súhlasili s programom. 

 

3.   Určenie  overovateľov  

Overovateľmi zápisnice, vedenej pod číslom 02/02/15, boli určení  

Ing. Martin Šima a Ľubomír Zakuťanský. 

 

4.   Kontrola plnenia uznesení 

           Poslanci budú na nasledujúcej schôdzi kontrolovať tieto uznesenia:  

61/02/08, 65/03/08, 71/03/08, 187/09/10, 37/01/11, 46/04/11, 75/10/11, 92/03/12, 93/03/12, 

94/03/12, 97/04/12, 98/05/12, 110/09/12, 116/09/12, 120/10/12, 128/01/13, 130/02/13, 

131/02/13, 151/06/13, 155/10/13, 156/10/13, 157/10/13, 158/11/13, 160/11/13, 163/11/13, 

176/01/14, 177/01/14, 178/01/14, 179/01/14, 180/01/14, 180/02/14, 181/02/14, 182/02/14, 

183/02/14, 184/02/14, 185/03/14, 186/03/14, 187/03/14, 188/03/14, 189/03/14, 192/04/14, 

195/04/14, 199/06/14, 204/06/14, 205/06/14, 213/09/14, 215/09/14, 01/01/15 



 

5.  Tvorba webstránky obce 

Starosta informoval  poslancov obecného zastupiteľstva o cenový ponukách firiem, ktoré 

zaslali informácie ohľadne webovej stránky.  

Boli to : READ Creativ studio, Galileo corporation a Ing. Ján Focko.  

Cenová ponuka od Ing. J. Focka bola najlacnejšia, preto bol aj osobne prizvaný na zasadnutie, 

aby informoval obecné zastupiteľstvo s obsahom svojej ponuky. 

Ing. j. Focko informoval o implementácia webovej stránky s využitím redakčného systému 

Joomla. 

- tento redakčný systém je univerzálny a flexibilný, a je podporovaný širokou komunitou 

vývojárov (www.joomla.org – nejedná sa o redakčný systém konkrétnej firmy, do 

ktorého bežne nie je možné zasahovať) 

- existuje veľké množstvo doplnkov, ktoré je možné využívať zadarmo 

- po prvotnej konfigurácii systému môže na úpravách stránky pracovať aj bežný 

zaškolený používateľ (nie je nevyhnutná práca IT špecialistu – programátora, resp. 

web designera) 

- v budúcnosti môže na úprave stránky pracovať aj iný IT špecialista 

- základné nastavenie projektu a grafická implementácia vzhľadu stránky,zloženie, menu 

a návrh obsahu bude konzultovaný priebežne medzi zadávateľom a dodávateľom 

podľa potreby – dodávateľ garantuje flexibilný časový prístup pri riešení ľubovoľných 

otázok priamo na mieste (resp. telefonicky a emailom) 

- naplnenie všetkých stránok obsahom z pôvodnej stránky obce, a jednak aj novým 

obsahom po dodaní obsahu od zadávateľa. 

- stránka bude obsahovať aj administratívnu časť, určenú len pre registrovaných 

používateľov (používateľ sa prihlási do administratívnej časti menom a heslom) 

- registrovaný používateľ bude môcť spravovať obsah statických stránok 

- registrovaný používateľ bude môcť pridávať na stránku dokumenty (napr. zmluvy, 

objednávky, a pod.) – a rovnako bude môcť tieto dokumenty aj ďalej spravovať 

(odpublikovať, zmazať, a pod.) 

- pravidelné zálohovanie stránky a aplikačnej databázy (pre prípad rýchleho obnovenia 

stránok pri výpadku obsahu vinou web hostingového poskytovateľa, prípadne vinou 

nesprávnej úpravy obsahu povereným pracovníkom). 

 

Cenová kalkulácia: 

Cena za dielo bez DPH: 250 Eur 

Cena za dielo s DPH celkom: 300 Eur 

 

V cene je zahrnutá implementačná a konzultačná podpora do 31.12.2015.  

Správa stránky a aktualizácie obsahu na ďalšie obdobie po 1.1.2016 ponúkam v sume 72 eur s 

DPH ročne. (resp. po dohode, pri vyžiadaní rozsiahlejších implementačných zmien) 

V cene nie je zahrnutý webhosting a platba za doménu (Obec Teriakovce v súčasnosti vlastní 

doménu aj web hostingový priestor). 

 

Uznesenie 06/02/15                                                                                                               
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach súhlasí s ponukou web stránky Ing. J. Focka                                                                                   

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 



6. Spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Teriakovce, Ruská Nová Ves, Zlatá Baňa  

             dňa 17 marca 2015 o 18°° hod. 

      Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o spoločnom zasadnutí zastupiteľstiev  

       a občianskeho združenia MAS Šafrán a zároveň aj o programe, ktorý by mal byť  

          nasledovný:  

1. Otvorenie 

2. Informácia o stave implementácie ISRÚ "Chránime spolu poklady Šafránu" v rámci 

PRV SR 2007 - 2013 

3. Príprava novej ISRÚ na obdobie 2015 - 2020 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

7. Cenník služieb a prenájmu OÚ Teriakovce 

 

Uznesenie 07/02/15       
                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje 

Cenník služieb a prenájmu OÚ Teriakovce 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

Prenájom Kultúrneho domu:  

Svadba domáci 35€ + energie 

Svadba cudzí 70€ + energie 

Diskotéka domáci 35€ + energie 

Diskotéka cudzí 70€ + energie 

Jubileá a malé oslavy 20€ + energie 

Smútočné posedenie 25€ bez energie 

Zapožičiavanie:  

Zapožičanie stolov na 1 deň 0,50€ /1 ks 

Zapožičanie stoličiek na 1 deň 0,30€/1 ks 

Rozhlas:  

Súkromné osoby 2€ 

Podnikatelia 5€ 

 

 

 

8. Žiadosť DOXX o súhlas na umiestnenie stávkového terminálu 

 

Starosta informoval  poslancov obecného zastupiteľstva o žiadosti spoločnosti DOXXbet 

o umiestnení stávkového terminálu v Pohostinstve u RIA v Teriakovciach. 

 

 

 

 



Uznesenie 08/02/15       
                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

súhlasí  

so žiadosťou pre DOXXbet s prevádzkovaním stávkových hier prostredníctvom terminálu 

umiestneného v Pohostinstve u RIA v Teriakovciach. 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

9. Rekonštrukcia verejného osvetlenia postup implementácie 

 

Starosta informoval  poslancov obecného zastupiteľstva o rekonštrukcii verejného osvetlenia. 

- rekonštrukcia je urobená na 95% 

- dodanie PC na ovládanie osvetlenia v obci 

- nastavenie automatického režimu osvetlenia 

- zaslanie žiadosti o platbu č.1 o prefinancovanie 

- spolufinancovanie verejného osvetlenia 4 220,12 € 

- kontrola 18.02.20115 

 

Uznesenie 09/02/15       
                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje  

uvoľnenie finančných prostriedkov  z rezervného fondu  vo výške 4 220,12€.  

(5% účasť na rekonštrukcii verejného osvetlenia). 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

10. Žiadosť o súčinnosť pri zabezpečení postupu výstavby NA KRUHU- stanovisko 

stavebnej komisie. 

 

Ing. Martin Šima informoval starostu a poslancov obecného zastupiteľstva o stanovisku 

stavebnej komisie, ktorá sa konala 14.02.2015. Žiadosť zaslal Ing. arch. Viktor Tkáčik, 

autorizovaný architekt – obstarávateľ v zastúpení vlastníkov NA KRUHU. 

Záver komisie: je to na dobrej ceste, môže sa to vyriešiť so majiteľmi pozemkov. 

 

 

 

 



 

11. Postup výstavby POD ROVEŇ – stanovisko stavebnej komisie 

 

Ing. Martin Šima informoval starostu a poslancov obecného zastupiteľstva o stanovisku 

stavebnej komisie, ktorá sa konala 14.02.2015. 

Pozemok pri mostíku: keďže lokalita Pod Roveň má iba jediný prístup pre cca 120 rodinných 

domou je dôležité zabezpečiť pre túto lokalitu ešte jeden prístup a to cez p. č. 232/47 , ktorý je 

síce nakreslený v zastavovacej štúdii, ale je nakreslený v potoku tým pádom nerealizovateľný. 

Tento prístup bol aj podmienkou pri schvaľovaní lokality na výstavbu rodinných domov Pod 

Roveň. Stavebná komisia považuje zabezpečenie tejto komunikácie za dôležité a preto 

navrhuje : 

-  zvolať majiteľov pozemkov a riešiť to s nimi 

-  riešiť  stavebný objekt 

-  odkúpenie časti pozemku pre komunikáciu 

Predseda stavebnej komisie po diskusií s poslancami navrhol pozastaviť vydávanie stavebných 

povolení v tejto časti a rokovať najprv so zástupcom realitnej kancelárie PRESTY 

predávajúcej pozemky v tejto lokalite. 

   
 

Uznesenie 10/02/15       
                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach     

súhlasí  

s  dočasným pozastavením vydávania stavebných rozhodnutí do vyriešenia problému miestnej 

komunikácie POD ROVEŇ pri parcele 232/47. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

12. Terénny sociálny pracovník a asistenčná služba 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o Zmluve o spolupráci č.5/2015. Predmetom 

zmluvy je Terénna sociálna práca a poskytovanie základného a sociálneho poradenstva, 

aktívna spolupráca pri zabezpečení sociálnych služieb a sociálnej práce v obci Teriakovce. 

Zmluva by sa mala uzatvoriť na dobu neurčitú s tým, že výpovedná doba je dva kalendárne 

mesiace. Mesačne by sa malo vyplácať Občianskemu združeniu: Partnerstvo sociálnej inklúzie 

subregiónu Šariš – 120€. 

 

 

Uznesenie 11/02/15       
                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje  

Zmluvu o spolupráci č.5/2015 o Terénnej sociálnej práci a poskytovaní základného 

a sociálneho poradenstva. ( 120€ mesačne). 

 

Hlasovanie:    



Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

13. Premier Consalting návrh spolupráce pri čerpaní fondov EU 

 

Uznesenie 12/02/15       
                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

súhlasí 

o presune žiadosti na ďalšie stretnutie. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

14. Žiadosť o prenájom kancelárie (zasadacia miestnosť) 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme priestorov pre 

firmu Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., ktorá v obci realizuje kanalizáciu. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.04.2015. Výška nájmu je 70€ na mesiac. 

Nájomné zahŕňa aj cenu energií. 

 

Uznesenie 13/02/15       
                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov pre firmu Eiffage Construction 

Slovenská republika, s.r.o. Výška nájmu je 70€ na mesiac. Nájomné zahŕňa aj cenu energií. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

15. Rôzne 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe pomoci pri spracovaní a roznášaní 

daňových výmerov. Tak ako každý rok je potrebné uzatvoriť dohodu o vykonaní práce s p. Ľ. 



Adamiovou, ktorá už tieto materiály spracovávala a roznášala. Obecné zastupiteľstvo jej preto 

schválilo za túto prácu 280€.  

 

Uznesenie 14/02/15       
                                                                                                         

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje 

Dohodu o vykonaní práce pre p. Ľ. Adamiovu za pomoc pri spracovaní a roznášaní daňových 

výmerov v sume 280€. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

 

Uznesenie 15/02/15       
                                                                                                    

Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach                                                                                   

schvaľuje 

urobiť podpisové vzory pre finančné operácie  

Ľubomírovi Zakuťanskému a Mgr. Ivete Žarnovskej. 

 

Hlasovanie:    

Za: 5 Ing. Miroslav Jurašek, Slavomír Stredňák, , Ing. Martin 

Šima Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní:   

 

 

V tomto bode rokovania ešte Ing. Martin Šima informoval obecné zastupiteľstvo o 

Východnom obchvate mesta Prešov. Starosta by sa mal zúčastniť stretnutia s predstaviteľmi 

mesta Prešov a VUC Prešov. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje  starostu pred týmto rokovaním obhájiť súčasne platný 

územný plán obce Teriakovce a nepovoliť posun Východného obchvatu  Prešova smerom k 

intravilánu obce Teriakovce, keď pochybilo mesto Prešov. Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí so 

zmenou územného plánu. 

 

16. Diskusia 

 

V diskusii vystúpil p. Hirja a navrhol využitie starých lámp s osvetlenia na stĺp, ktorý je 

smerom ku družstvu, kde býva.  

P. Žarnovský navrhol urobiť osvetlenie aj okolo cesty smerom na Solivar. 

 - Starosta na to reagoval, že sa spracuváva cenová ponuka na osvetlenie v  Čerešňove a ku 

družstvu. 

P.Šima doplnil, že keď by sa malo robiť osvetlenie v Čerešňové a okolo cesty smerom na 

Solivar, potom už všade v každej novej uličke. 



P. Marcinko žiadal vyčistenie priekop ku vodárni a zrušenie chodníka pri M. Juraškovi – nikto 

ho nevyužíva.  

 - Chodníky sa nemôžu rušiť do piatich rokov, boli použité finančné prostriedky s fondov. 

P. Marcinko sa informoval, koľko sa prefinancovalo na klub mládeže a prečo neboli použité 

finančné prostriedky aj na materskú škôlku. 

 - Na klub mládeže bolo zatiaľ použitých 8500€, ale schválených bolo 9500€. Materská škola 

je cirkevným majetkom. Obecný úrad platí iba prenájom. 

P. Petejová podotkla, že je potrebné vyzvať cirkev na opravu budovy a upozorniť na jej zlý 

stav, prípadne si dohodnúť stretnutie s jej predstaviteľmi. 

P. Šima navrhol, aby sa uskutočnilo stretnutie s v.d.p. Šechným- farárom farnosti Prešov 

Solivar , a skúsiť s ním dohodnúť, aby bol nájom, ktorý platí obec cirkvi  za budovu materskej 

škôlky použitý na investíciu do  budovy škôlky.   

 - Obecný úrad  podľa zákona  nemôže investovať do objektu, prípadne majetku,  ktorý 

nevlastní. 

 

14. Záver 

Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

V Teriakovciach dňa  25.02.2015                   

 

 

Zapísala: Mgr. Iveta Žarnovská 

 

Overovatelia:  Ing. Martin Šima 

  Ľubomír Zakuťanský 

 

 

                       Miroslav Angelovič 

                                                                                                                   starosta obce    


