Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 12.septembra 2012

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Renáta Matisová, Roman Užík

Starosta privítal prítomných poslancov OZ ako aj občanov, nájomníkov z bytovky a zároveň
zhodnotil predchádzajúce zasadnutie OZ.
Starosta spoločne s poslancami OZ prerokoval predložený položkovitý rozpočet na stavebné úpravy na
nájomnej bytovke. Po zvážení a vzájomnej konzultácii aj s prítomnými nájomníkmi boli dohodnuté
a odsúhlasené tieto práce:
a) doteplenie povaly, výmena poškodených škridlí
b) uteplenie vchodov a stropov pivníc
c) odvedenie dažďovej vody zo strešných zvodov do vykopaných trativodov (6 ks)
d) zabránenie vyliatiu dažďovej vody do areálu bytovky upravením rigólu na ul. SNP
e) servis okien a dverí v celej bytovke (p. Krško – Wndservis)
Na uvedené práce budú vypracované cenové ponuky.
Poslanci OZ doporučujú zvýšiť nájom v NB aby sa fond opráv v budúcnosti navýšil. O konkrétnej výške bude
ešte rokovanie s nájomníkmi.
Ďalej je potrebné, aby sa previedli v každom byte revízie plynových kotlov. Starosta osloví pracovníka, aby
tieto práce čo najskôr previedol.
Predložená cenová ponuka na opravu uličky medzi ulicami Partizánov a 1. mája bola predmetom ďalšieho
rokovania. Poslanci vzhľadom na havarijný stav komunikácie odsúhlasili rekonštrukciu a financovanie prác
formou návratnej pôžičky z finančných prostriedkov z NDS. Starosta osloví 3 firmy, ktoré majú na uvedené
práce oprávnenie. S najvýhodnejšou ponukou bude uzatvorená zmluva o dielo.
Hl. účtovníčka p. Ševcechová predložila poslancom OZ návrh na zmenu a zároveň úpravu rozpočtu.
Poslanci po vzájomnej rozprave a kladom vyjadrení hl. kontrolórky p. Rybárovej túto úpravu schválili.
Poslanci schválili použite finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 709 € na plynofikáciu ZŠ
s MŠ.
Starosta zhodnotil rekonštrukciu Zberného dvora, ako aj prevádzku. Pozitívne sa vyjadril k občanom, že
triedia odpady podľa vopred rozposlaných podkladov. Pán Peter Matis, zodpovedný za prevádzku v ZD,
skonštatoval, že separovanie sa celkom dobre zabieha a občania rešpektujú zavedený spôsob. Je potrebné
vyviesť 2 VKK.
V rôznom poslanci upozornili na rozšírenie rozhlasu v Majeri, ďalej doporučujú do Kostrovho domu urobiť
chodník pre návštevníkov.
Po tomto starosta ukončil zasadnutie OZ.
V Turč.Štiavničke 12. 9. 2012, zapísala: Aurélia Ševcechová
......................................
zástupca starostu

....................................
overovateľ č.1

...............................
starosta

.............................
overovateľ č.2

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
12. septembra 2012

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke

schvaľuje:
Uzn.č. 17/2012
Uzn. 18/2012 -

Uzn. 19/2012 Uzn. 20/12012

-

stavebné úpravy v Nájomnej bytovke
v rozsahu uvedenom v zápisnici
rekonštrukciu uličky medzi ulicou 1. mája a Partizánov
a spôsob financovania formou návratnej pôžičky z finančných
prostriedkov z NDS.

úpravu rozpočtu
použitie rezervného fondu vo výške 2 709 € na plynofikáciu
ZŠ s MŠ (havária kúrenia)

V Turč. Štiavničke, 12. septembra 2012

Peter Očka
starosta obce

