
ZÁPISNICA č. 08/ 11/ 15 
z ôsmeho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 11.11.2015 v Teriakovciach 

 

Prítomný: Miroslav Angelovič, starosta obce 

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

Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská  

Neprítomní poslanci:  

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Program 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu a kontrola uznášania schopnosti OZ. 

3. Určenie overovateľov. 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Ukončenie výstavby kanalizácie 

6. Mikuláš 2015 

7. Ples 2016 

8. Zverejnenie výzvy 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach 

9. Rôzne – Žiadosť o prenájom ihriska futbalistom Ruskej Novej Vsi 

10. Diskusia 

11. 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 07/09/15, boli určení  

Ing. Miroslav Jurašek a Slavomír Stredňák  

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

           Poslanci budú na nasledujúcej schôdzi kontrolovať tieto uznesenia:  

61/02/08, 65/03/08, 71/03/08, 92/03/12, 94/03/12, 98/05/12, 157/10/13, 158/11/13, 163/11/13,  

187/03/14, 199/06/14, 205/06/14, 215/09/14, 01/01/15, 06/02/15, 08/02/15, 10/02/15, 

11/02/15, 13/02/15, 14/02/15, 15/02/15, 18/03/15, 21/04/2015, 23/04/2015, 27/05/15, 

33/09/15, 34/09/15, 40/09/15. 

 

5. Ukončenie výstavby kanalizácie 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o ukončení výstavby kanalizácie. Nedostatky sa 

postupne odstraňujú. Všetky nedostatky boli spísane a odkontrolované človekom z danej 



firmy. Záverečná žiadosť o preplatenie a celkové ukončenie projektu prebehne v novembri. 

Kanalizácia by mohla byť priebežne spustená v prvom štvrťroku 2016. 

 

 
6. Mikuláš 2015  

 

Záujem o organizovanie Mikuláša pre deti do 12 rokov prejavili Skauti pod vedením Lukáša 

Oravca. Obec im prispeje sumou max. 200€. 

 

7. Ples 2016 

 

Obec neplánuje v r. 2016 organizovať ples, záujem prejavila súkromná osoba, ktorej obec 

prenajme sálu KD. Dňa 16.01.2016. 

 

8. Zverejnenie výzvy 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova 

dedín vo vidieckych oblastiach 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo zverejnení výzvy 12/PRV/2015.  
PRV sa vzťahuje na celé územie Slovenska.  

Všetky potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke: 

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7130.  

Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323  

(ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV (ďalej len „Príručka“)  výzvu na 

predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie: 

7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na 

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry 

malých rozmerov na verejné využitie. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015                             

Dátum uzavretia výzvy:  06.04.2016 

 

9. Rôzne 

 

Žiadosť vlastníkov pozemkov lokality Pod Roveň Teriakovce 
- Žiadosť sa presúva na ďalšie obecné zastupiteľstvo z dôvodu vyjadrenia stavebnej komisie. 

 

Žiadosť o prenájom ihriska futbalistom z Ruskej Novej Vsi. 

- Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s prenájmom ihriska futbalistom  z Ruskej Novej Vsi. 
 

10. Diskusia 

 

Poslanci v tomto bode prejednali využitie pracovníkov VPP. 

- všetky podnety ohľadne využitia VPP pracovníkov  je možné zaslať starostovi emailom, 

ktorý bude všetky pripomienky priebežne riešiť 

Taktiež prejednali sanáciu zosuvu pôdy pod cestou M. Lukača. 

 

 

 

 

 

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7130


11. Záver 

Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

V Teriakovciach dňa 16.11.2015                  

 

Zapísala: Mgr. Iveta Žarnovská 

 

Overovatelia:  Ing. Miroslav Jurašek 

                        Slavomír Stredňák 

                         

 

                       Miroslav Angelovič 

                                                                                                                   starosta obce    


