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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Renáta Matisová

1. Starosta privítal poslancov OZ, prítomných občanov, oboznámil s programom zasadnutia
a zároveň previedol kontrolu uznesení z 30. 1. 2019
2. Starosta informoval poslancov o havarijnom stave elektrického sporáka v kuchyni Základnej
školy s materskou školou. Uviedol, že je to už staré asi 35 ročné zariadenie a náhradné diely sú
na opravu drahé a ťažko dostupné. Kuchárka pani Jaroslava Mutňanská preto iniciatívne
oslovila niektoré firmy, ktoré jej poslali cenové ponuky na dodávku a montáž konvektomatu.
Poslanci po vysvetlení, aké to má výhody návrh na zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom
schválili pomerom hlasov 5 z 5 prítomných poslancov. Zároveň starosta určil výberovú komisiu
na vyhodnotenie cenových ponúk v zložení: Jaroslava Mútňanská, Michal Maják a Peter Očka.
Po skončení zasadnutia OZ boli cenové ponuky výberovou komisiou vyhodnotené
s výsledkom: najlepšiu ponuku dal Igor Lamoš, 038 43 Slovany 111. Komisia odporučila
starostovi s víťazom uzavrieť zmluvu o dielo na dodávku a montáž konvektomatu
s príslušenstvom.
3. Účtovníčka pani Rybárová informovala poslancov OZ o zmene rozpočtu, ktorá je potrebná
k zakúpeniu konvektomatu podľa najlepšej cenovej ponuky. Poslanci čerpanie z rezervného
fondu na tento účel, vzhľadom na havarijný stav, schválili pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
4. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Malinová predložila poslancom VZN o určení miesta a času zápisu detí
do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turčianska Štiavnička. Poslanci
toto VZN schválili pomerom hlasov 5 z 5 prítomných poslancov.
5. Poslancom bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie pre Súkromné centrum voľného
času, Vajanského námestie 2, Martin pre 6 detí (už dospelých) s trvalým pobytom v Turč.
Štiavničke. Žiadosť poslanci zamietli nakoľko uvedení občania už majú viac rokov, a na dotáciu
nemajú nárok. Poslanci žiadosť zamietli pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
6. Žiadosť pani Marty Frndovej, bytom Jána Kostru 97/63, na montáž odtokového žľabu bola
prerokovaná. Poslanci rozhodli, že to nebude žľab, ale hrubý obrubník, ktorý sa položí na
ležato po dĺžke asi 20 m tak, aby sa tým zabránilo vtekaniu vody do dvora rodinného domu
Frndovcov. Takto bola žiadosť schválená pomerom hlasov 5 z 5 prítomných poslancov.

7. Starosta informoval, že žiadosť o NFP na ,,Stavebné úpravy kultúrneho domu – úprava
interiéru niektorých priestorov, výmena zastaranej drevenej parketovej podlahy,
rekonštrukcia sociálneho zariadenia a omaľovanie vnútorných priestorov“ bola zamietnutá.
Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
8. Starosta informoval poslancov o niektorých pripravovaných menších prácach, opravách, ktoré
budú v jarných mesiacoch prevedené: osadenie informačnej tabule, oprava stĺpika na
prístrešku na tržnici, oprava oplotenia na zbernom dvore, výmena krytiny a oplotenia na
Kostrovom dome. Starosta osloví na tieto práce najprv remeselníkov z obce.
V Turč. Štiavničke, 14. marca 2019, zapísala Magdaléna Rybárová

..........................................................
zástupca starostu

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

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

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

OBEC TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
OBECNÝ ÚRAD, 038 51 TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, Ul. JÁNA KOSTRU 92/76
TEL.: 043/4293 429, 0918 639 788,

e‐mail.: obecturstiavnicka@stonline.sk

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
14. marca 2019

UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn. č. 8/2019 ‐ zakúpenie a montáž konvektomatu s príslušenstvom do kuchyne
Základnej školy s materskou školou. Pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Uzn. č. 9/2019 ‐ čerpanie rezervného fondu na zakúpenie kovektomatu vo výške
4 200 € a v súvislosti s tým aj zmenu rozpočtu.
Pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Uzn. č. 10/2019 ‐ VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turčianska Štiavnička.
Pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Uzn. č. 11/2019 ‐ žiadosť Marty Frndovej na úpravu žľabu pred rodinným domom,
ul. J. Kostru 97/63 proti vnikaniu dažďovej vody do dvora.
Pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Zamieta:
Uzn. č. 12/2019 ‐ žiadosť o poskytnutie dotácie na CVČ, Vajanského nám. 2, Martin
Berie na vedomie:
Uzn. č. 13/2019 ‐ informáciu starostu obce o niektorých prácach, ktoré je nutné v jarných
mesiacoch vykonať z dôvodu havarijného stavu.
Uzn. č. 14/2019 ‐ informáciu starostu obce o zamietnutí žiadosti o NFP na ,,Stavebné
úpravy kultúrneho domu – úprava interiéru niektorých priestorov,
výmena zastaranej drevenej parketovej podlahy, rekonštrukcia
sociálneho zariadenia a omaľovanie vnútorných priestorov“

V Turč. Štiavničke, 14. 3. 2019

................................................
Peter Očka
starosta obce

