Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
13. júna 2011
Prítomní: poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, starosta, zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Renáta Matisová

1. Hlavná účtovníčka pani Ševcechová predložila poslancom OZ Záverečný účet obce
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za rok 2010. Zároveň po vzájomnej rozprave k niektorým bodom podala vysvetlenie.
Hlavná kontrolórka obce pani Rybárová predložila písomné stanovisko
k Záverečnému účtu a doporučila Obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť
bez výhrad. Aj na základe tejto skutočnosti poslanci Záverečný účet obce za rok 2010
schválili bez výhrad.
Hlavná účtovníčka pani Ševcechová, predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu k 13.
6. 2011. Po vzájomnej rozprave poslanci zmenu rozpočtu schválili.
Vzhľadom k novele zákona č. 253/2004 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí bol poslancami OZ v zmysle nového zákona č. 154/2011 plat starostu
prerokovaný a schválený vo výške 1 650 €.
Starosta navrhol poslancom OZ jednoduché protipovodňové opatrenie nad ulicou
Hviezdoslavovou. Opatrenie spočíva vo vykopaní odvodňovacieho jarku (hrádze) po
celej dĺžke ulice. Tento by mal zadržať a odviesť vodu až niže obce do polí. S prácou
je potrebné začať ihneď. Poslanci tento zámer a realizáciu schválili.
Starosta informoval poslancov o kontrole plnenia nájomnej zmluvy a skutkového
stavu zástupcov Slovenského pozemkového fondu, s nájomcom teplických rybníkov
Ing. Mariánom Slezákom. Stav rybníkov je neuspokojivý, lebo tam rastie burina
a rybníky nie sú napustené vodou. Zámer prevádzkovať v rybníkoch chov rýb, zrejme
nevyšiel, preto Ing. Slezák ponúkol obci nehnuteľnosti ktoré vlastní na predaj.
Zároveň je možnosť, aby obec prenajala od SPF rybníky, o ktoré by sa aj náležite
starala. Poslanci po prerokovaní žiadosť na odkúpenie nehnuteľností na Teplici
zamietli a poverili starostu aby o prenajatí rybníkov rokoval so SPF.
Starosta predložil poslancom OZ žiadosť firmy OTEZA, ktorá má prenajaté priestory
v budove kult. domu, na započítanie nákladov spojených s výmenou vchodových
dverí a vybudovanie plynového kúrenia v objekte. Poslanci navrhli, aby sa
postupovalo v zmysle nájomnej zmluvy a o celej veci budú spoločne so zástupcami
OTEZY ešte rokovať.
Pani Anna Fischerová informovala poslancov OZ o Letných športových hrách
samosprávy Turca, ktoré sa uskutočnia 1. júla 2011 a ktorých sa poslanci môžu
zúčastniť.

1. Na rokovaní OZ sa zúčastnili aj zástupcovia nášho Dobrovoľného hasičského zboru,
ktorí predniesli niekoľko požiadaviek. Predovšetkým je potrebné zakúpiť nové hadice,
baterku do hasičského auta, čerpadlo, uniformy pre detské družstvá . . . Celková
suma je približne 3 000 Eur. Poslanci spoločne zo starostom kladne hodnotia aktivitu
našich hasičov, jednak pri zásahoch, ale aj, že sa venujú výchove mladých. Preto
prisľúbili, že budú hľadať finančné možnosti na vyhovenie požiadaviek hasičov.

2. Mgr. Peter Vrabec a Alexandra Fischerová predložili požiadavku na finančnú pomoc
pri organizovaní športovej akcie Horný-Dolný, ktorá sa bude konať 8.-9. júla
2011. Poslanci finančnú pomoc vo výške 200 Eur schválili.
V Turčianskej Štiavničke, dňa 13. júna 2011, zapísala Aurélia Ševcechová

