ZÁPISNICA č. 09/ 12/ 15
z deviateho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2015 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. Prevod pozemkov pod cestami SPF na obec
6. Plán kontrolnej činnosti na rok 2016
7. Miestopis obce a pomenovanie ulíc
8. Rozpočet obce na rok 2016
9. VZN o miestnych daniach
10. Výzva 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
11. Výzva 7.4.6 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na
verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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 09/12/15, 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, 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. Prevod pozemkov pod cestami SPF na obec
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti, ktorá bola zaslaná na Regionálny odbor
SPF v Prešove o delimitáciu parciel v katastrálnom území Teriakovce do vlastníctva obce
podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. z dôvodu, že na parcelách sú
umiestnené miestne komunikácie.
Uznesenie 41/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
vyhotovenie geometrického plánu a odčlenenie pozemku KN-C, p.č. 196 od parcely KN-E,
p.č.434/1.
Uznesenie 42/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
majetkovoprávny úkon na nadobudnutie parcely v Teriakovciach KN-E, p.č.434/1.
Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Miroslav Jurašek Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
6. Plán kontrolnej činnosti na rok 2016
Rozsah kontrolnej činnosti:
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bude v súlade s § 18b zák. 369/1990 v rozsahu
primeranom k dohodnutému rozsahu 5 %-ho pracovného úväzku rámcové zameraná hlavne
na kontrolu pod ktorou sa rozumie:
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s
majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov
obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podlieha:
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania
s týmito prostriedkami.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok rok 2016
- vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2015
- kontrola dodržiavanie Zásad poskytovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce zo rok 2015
- kontrola dodržiavanie zásad vedenia pokladničných a účtovných operácií zo zreteľom na
dodržiavanie zákona 431/2002 o účtovníctve , na dodržiavanie zásad
- hospodárnosti, efektívnosti , účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov a zásad
finančnej kontroly a kontrola dodržiavania zásad predbežnej finančnej kontroly
v podmienkach obce Teriakovce
- metodická pomoc pri príprave všeobecne záväzných nariadení a interných smerníc
a dokumentov obce
Druhý polrok 2016 ( do 30.9.2016 )
- priebežná správa o kontrole čerpania rozpočtu obce za I. polrok 2016 s prípadným návrhom
na prijatie opatrení a následná kontrola plnenia doporučených opatrení z predchádzajúcich
kontrol,
- kontrola vedenia pokladničných a účtovných operácií zo zreteľom na dodržiavanie zásad
hospodárnosti, efektívnosti ,účinnosti a účelnosti vynaložených prostriedkov a zásad
finančnej kontroly,
- kontrola vybavovania sťažností, podnetov a petícií v zmysle zákona c. 9/2010
Z.z. o sťažnostiach a zákona c. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 85/1990 Z.z.
o petičnom práve,
- ďalšie úlohy, ktoré sú ustanovené osobitným zákonom ( napr. zákon c. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., vypracovanie
stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania).
- iné úlohy podľa uznesenia OcZ
Iná priebežná činnosť hlavného kontrolóra
účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva podľa časových možností,
metodická pomoc pri :
zostavovaní a úpravách rozpočtu
výkone funkcie správcu daní obcou a zabezpečovaní daňových pohľadávok, , resp. pri iných
záležitostiach týkajúcich sa správy majetku alebo výkonu samosprávnych funkcií obcou
- zvyšovanie odbornej spôsobilosti ako nutnosti reagovania za zmeny resp. novoprijaté právne
predpisy týkajúce sa územnej samosprávy ( účasť na školeniach , seminároch , rokovaniach
celoslovenského a regionálneho združenia hlavných kontrolórov Slovenska).
-

Uznesenie 43/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
a) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Teriakovce
na I. a II. polrok 2016
b) poveruje hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom
kontrolnej činnosti.

Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Miroslav Jurašek Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
7.

Miestopis a obce a pomenovanie ulíc

Ing. Miroslav Jurašek informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe pomenovania ulíc v obci z
dôvodu lepšej orientácie obyvateľov, návštevníkov, hasičskému a záchrannému zboru, rýchlej
zdravotnej služby, polície a firiem poskytujúcim rôzne služby obyvateľom našej obce.
Týmto problémom sa bude obecné zastupiteľstvo priebežne zaoberať po zabezpečení všetkých
potrebných podkladov.
8.

Rozpočet na rok 2016

Na schválenie bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2016 na úrovni hlavných kategórií
ekonomickej klasifikácie. Po rekapitulácií jednotlivých kategórií predložený rozpočet
predstavuje nasledovné objemy:
Návrh 2016
Bežné príjmy celkom

180 833

Bežné výdavky celkom

176 933

+ prebytok, –schodok bežného rozpočtu

3 900

Kapitálový rozpočet
Návrh 2016
Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
+prebytok –schodok kapit. rozpočtu

435 000
8 900
426 100

Celkový rozpočet obce
Návrh 2016
Príjmy celkom

615 833

Výdavky celkom

185 833

+prebytok – schodok rozpočtu

430 000

Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, § 10 odst.7, kde je stanovené, že bežný rozpočet je obec povinná zostaviť ako
vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2016 je postavený ako prebytkový vo
výške 3 900 €.
Podľa citovaného zákona kapitálový rozpočet môže byť postavený ako vyrovnaný alebo
prebytkový. Kapitálový rozpočet môže byť postavený ako schodkový ak tento schodok je
možné kryť prebytkom bežného rozpočtu,, zostatkami finančných prostriedkov z minulých
rokov, resp. návratnými zdrojmi financovania. Kapitálový rozpočet je v prípade obce
postavený ako prebytkový vo výške 426 100 €.
V predloženom rozpočtu sa počíta prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 odst. 3 pís, a) a b)
vo výške 430 000 € použiť na úhradu návratných zdrojov financovania – úverov.

V čase zostavovania rozpočtu neboli k dispozícií hodnoverné východiskové údaje o hlavnom
zdroji príjmov – o podieloch daniach z príjmu fyzických osôb, nakoľko ešte nebol schválený
rozpočet štátu na rok 2016 a tieto dane neboli na jednotlivé obce rozpísané.
Ako východisko boli zobraté údaje z návrhu rozpočtu verejnej správy pre rok 2016 , roky
2017 a 2018 .
V prípade , že po rozpise podielových daní na obce po schválení štátneho rozpočtu na rok
2016 dôjde k podstatnýmh rozdielom bude potrebné vrátiť sa k rozpočtu a prijať podľa týchto
údajov rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu.
Návrh viacročného rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v členení
podľa § 9 citovaného zákona na:
a) skutočnosť za rozpočtový rok – rok 2013 a 2014
b) rozpočet na rok 2015 a predpoklad plnenia za rok 2015
c) návrh rozpočtu na rok 2016
d) rozpočet na roky nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet t.j. na roky 2017
a 2018
Návrh viacročného rozpočtu bol zostavený v súlade s § 10 , ost. 3, t.j. v členení hlavných
kategórií ekonomickej klasifikácie pri rešpektovaní odst. 3, § 9 zák. 583/2004.
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva
rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú
v ďalších rozpočtových rokoch.
Viacročný rozpočet rešpektuje vývoj príjmov a na to nadväzujúcu tvorbu finančných zdrojov. Tomu
je podriadené aj čerpanie výdavkov, pri zabezpečení vyrovnaného rozpočtového hospodárenia počas
nasledujúcich rozpočtových rokov.
Návrh rozpočtu obce na rok 2016 a návrh viacročného rozpočtu obce je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu
zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami a internými
predpismi obce.
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej
lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie 44/12/15
Obecné zastupiteľstvo vo Teriakovciach zobralo na vedomie odporúčajúce stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a k viacročnému rozpočtu a :
a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2016 v objeme:
bežné príjmy
180 833 €
bežné výdaje
176 933 €
Výsledok bežného rozpočtu +
3 900 €

Kapitálové príjmy
435 000 €
kapitálové výdaje
8 900 €
Výsledok kapitálového rozpočtu + 430 000 €
Príjmy z fin. oper.
Výdajové fin. operácie

0€
430 000 €

b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2016 a 2017
c) v súlade s § 11, odst. 4, písm, b zák 369/1990 o obecnom zriadení obecné
zastupiteľstvo splnomocňuje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu
bežného rozpočtu – t.j. presun medzi položkami bežného rozpočtu s tým ,aby celkový
výsledok bežného rozpočtu ostal zachovaný. Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú
naďalej v kompetencií obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Miroslav Jurašek Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

9. VZN o miestnych daniach

Uznesenie 45/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
úpravu Všeobecného záväzného nariadenia č.1/2004 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Za:

5

Ing. Miroslav Jurašek Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský, Mgr. Iveta Žarnovská

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
10. Výzva 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Č. výzvy: 12/PRV/2015, Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch.
Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore
bývania
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dátum vyhlásenia: 07.12.2015
Toto opatrenie sa týka materskej škôlky v Teriakovciach.
Základným predpokladom čerpania finančných prostriedkov z tohto projektu je spracovanie
energetického auditu na budovu škôlky, ktorý okrem iného popíše potrebný rozsah
rekonštrukcie.
Taktiež je nevyhnutné predlžiť nájomnú zmluvu s rím.-kat. cirkvou za budovu škôlky
a priľahlé pozemky na min 12 rokov.
Starosta informoval, že na základe požiadavky rím.-kat. cirkvi by mala byť cena za nájom
840 € ročne. Všetky investičné náklady vynaložene na opravu, údržbu a rekonštrukciu
schválené prenajímateľom budú odrátané z nájomného.
Uznesenie 46/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
schvaľuje
nájomnú zmluvu s rím.-kat. cirkvou na 12 rokov za 840,00€ ročne.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

Ing. Miroslav Jurašek Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský

1

Mgr. Iveta Žarnovská

Uznesenie 47/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí s vypracovaním energetického auditu budovy Materskej školy v
Teriakovciach podľa ponuky firmy ENECO, s.r.o, Kap. Nálepku 6, 080 01 Prešov
v sume 1 650,00€ s DPH.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

Ing. Miroslav Jurašek Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský

1

Mgr. Iveta Žarnovská

Uznesenie 48/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí
so Zmluvou na zhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov
s firmou Vychodoslovenský región, n.o. Zapotockého 21, 080 01 Prešov (štatut. zástupca:
Mgr. Jozef Paľa-Kočiščák, MBA) v sume 399, 00€ bez DPH.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

Ing. Miroslav Jurašek Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský

1

Mgr. Iveta Žarnovská

11. Výzva 7.4.6 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných
bezpečnostných prvkov)
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o ponuke na prefinancovanie projektu výstavby
kamerových systémov.
Na prefinancovanie ceny projektu bude mať obec predschválený úver v plnej výške ceny vo
VÚB, ktorá je partnerom PPA pre obdobné typy projektov, úver je garantovaný spoločnosťou
Slovanet a partnerstvom VUB a PPA.
Obec dostane priamo na obec úverové zmluvy a príslušné dokumenty, v prípade, že obec nie
je klientom VÚB je súčasťou dokumentácie a procesu aj zriadenie bežného účtu pre Obec.
Z tohto účtu budú hradené režijné náklady súvisiace s úverom (úroky a zriaďovací poplatok).
VÚB zriadi pre obec aj osobitný účet pre eurofondovú projektovú platobnú transakciu na
ktorý poskytne prostriedky z úveru.
Slovanet zároveň poskytne prostriedky na režijné náklady súvisiace s prefinancovaním
projektu (úroky, poplatky) formou Zmluvy o spolupráci (ZoS) medzi Slovanetom a Obcou.
Predmetom tejto zmluvy bude podpora Obce pri prevádzkovaní kamerového systému.
Týmto spôsobom získa Obec prostriedky na prefinancovanie projektu v plnej výške a bude
môcť uhradiť faktúru za jeho zhotovenie.
Po úhrade faktúry požiada Obec agentúru PPA o preplatenie nákladov na projekt . Po obdržaní
ŽoP pracovníci PPA vykonajú kontrolu dokumentácie a fyzickú kontrolu na mieste inštalácie
kamerového systému. Následne, po uskutočnení kontroly, uhradí PPA cenu projektu.
Po obdŕžaní platby od PPA bude táto čiastka uhradená v prospech VÚB, čím bude úver
splatený.
Týmto krokom sú vyrovnané všetky záväzky Obce súvisiace s projektom, pričom náklady
Obce súvisiace s projektom budú nulové.
Uznesenie 49/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí
s podpísaním Zmluvy o poskytnutí služieb s firmou SAKS Managment, s.r.o., Šachorova 43,
831 07 Bratislava, „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry“.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4

Ing. Miroslav Jurašek Slavomír Stredňák, , Ing. Martin
Šima, Ľubomír Zakuťanský

1

Mgr. Iveta Žarnovská

12. Rôzne

Poslanci v tomto bode prejednali:
- Kultúrny dom ( rekonštrukcia)
- Plán rozvoja obce ( Ing. Marchevský)

- Zvozový kalendár
- Osvetlenie
Chodníky (odpratávanie snehu) –viacerý občanov obce prejavilo nespokojnosť so zimnou
údržbou chodníkov pred niektorými rodinnými domami. Obec má v zmysle zákona 135/1961,
prijaté všeobecné záväzne nariadenie
č. 10/2012
o používaní miestnych komunikácií a chodníkov na území Obce Teriakovce, kde sa v §5 ods. 2
píše „ Za zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti v zastavanom území zodpovedajú
vlastníci, správcovia alebo užívatelia hraničných nehnuteľností. „
Poslanci sa dohodli, že toto uznesenie bude opäť zverejnené na úradnej tabuli obecnej web stránky
a súčasne budú o tom informovať občanov na najbližšej verejnej schôdzi.

13. Diskusia
V diskusii vystúpil p. ThDr. Martin Kahanec, PhD., ktorý obecné zastupiteľstvo informoval
o možnosti zapojiť sa do "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej
úrovni". Tento projekt sa realizuje vďaka Európskemu sociálnemu fondu.
Výzva vyjde v decembri alebo januári 2016 a má spojitosť s Klubom mládeže. Ďalej
informoval poslancov že z tohto projektu je možné čerpať finančné prostriedky v objeme
100% na zamestnanie až troch ľudí ktorý by mali zabezpečiť ciele projektu a to:
• činnosti komunitného centra, so zameraním na podporu sociálnej inklúzie (začleňovanie) (organizácia
rôznych komunitných akcií ako deň detí, deň obce, ples, mikulášske posedenie, vianočné besiedky,
stretnutie seniorov, športové turnaje a pod.)
•preplatenie financií potrebných na činnosť komunitného centra, najmä zabezpečením personálnych
výdavkov zamestnancov (vrátane cestovného, stravného, kancelárskych potrieb a administratívy)
•metodická podpora a koordinácia pracovníkov komunitného centra (pracovné porady, informácie na web
stránke žiadateľa, supervízia a vzdelávanie, výpočtová technika na evidenciu služby a iné).
Ďalej poukázal na to, že obec činnosť tohto komunitného centra na 4 roky nebude stať ani euro
a preto je potrebné využiť takúto možnosť.

Uznesenie 50/12/15
Obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach
súhlasí
a) o zapojení sa do projektu Podpora
b)

vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na
komunitnej úrovni"
so zmenou účelu využívania časti priestorov obecného úradu (Klub mládeže) a
následnou registráciou komunitného centra, (čo sú podmienkami zapojenia sa do projektu.)

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

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

V Teriakovciach dňa 17.12.2015
Zapísala: Mgr. Iveta Žarnovská
Overovatelia: Ing. Martin Šima
Ľubomír Zakuťanský

Miroslav Angelovič
starosta obce

