Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 15. decembra 2014
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Matisová Renáta, Ivana Tomková

Starosta privítal poslancov obecného zastupiteľstva a otvoril zasadnutie Obecného
zastupiteľstva.
1. Starosta previedol kontrolu zápisnice a uznesenia z predošlého zasadnutia OZ
2. Hlavná účtovníčka pani M. Rybárová, podrobne vysvetlila predložený návrh rozpočtu na
roky 2015‐2017. Po rôznych otázkach, vzájomných konzultáciách, vysvetleniach
a s prihliadnutím na písomné stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Hlavatého, ktorý
doporučuje rozpočet schváliť, poslanci tento návrh rozpočtu schválili.
3. Slečna D. Lamošová, predložila poslancom návrh na dodatok k Všeobecnému záväznému
nariadeniu (VZN) o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad. Dodatok, sa
nedotýka zvýšenia daní, ani zvýšenia poplatku za komunálny odpad, ale je to záležitosť,
potrebná k upresneniu VZN z dôvodu novely zákona. Poslanci, po vysvetlení tento dodatok
schválili.
4. Poslanci taktiež schválili návrh plánu práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015.
5. Starosta informoval o uvoľnení 1‐izbového bytu v Nájomnej bytovke. Následne predložil
poslancom aj žiadosť Kataríny Ďuranovej na tento uvoľnený byt. Poslanci žiadosť schválili.
6. V rôznom bode Mgr. Hrušková poukázala na vypúšťanie fekálií rodiny Hukelovej. Starosta
napíše rodine Hukelovej písomné upozornenie na danú skutočnosť.
7. Mgr. art. Vrabec informoval o pripravovanej akcii Horný‐Dolný. Obec na to uvoľní potrebné
financie.
8. Neprítomný poslanec Peter Švrlo žiadal prostredníctvom poslanca S. Sajdáka návrh na
bezpečnostné opatrenia na dodržiavanie rýchlosti na ulici 1. mája. Starosta zistí možnosti,
ako by sa táto situácia mohla zlepšiť. Napríklad označením tabuľou, prípadne aj svetelným
ukazovateľom rýchlosti. Cestný spomaľovač z dôvodu zimnej údržby a premávky SAD bol
v minulosti riešený a je nevhodný.
9. Ďalej, aby sa v blízkej budúcnosti zakúpilo terénne vozidlo pre hasičov, ktoré by bolo
schopné rýchleho zásahu v teréne. K tejto téme sa budeme zaoberať v priebehu roka.
10. Miroslav Gregor navrhol, aby sa z financií poskytnutých za výrub stromov pod výstavbu
diaľnice, zakúpila kosačka na kosenie ihriska, areálu ZŠ s MŠ, prípadne ostatných verejných
priestranstiev. Prisľúbil, že pozrie vhodné typy, dá vypracovať cenové ponuky a v blízkej
dobe sa môže kosačka zakúpiť.
11. Stanislav Sajdák navrhol, aby sa na verejnom osvetlení postupne vymieňali šetrné LED
lampy. Starosta uviedol, že máme v obci pomerne šetrné úsporné lampy vymenené
približne pred šiestimi rokmi, ale postupná výmena je možná.
12. Starosta navrhol, aby hasiči na MDD previedli deťom požiarnu techniku, spojenú
s ukážkami, prípadne aj ukážky nášho kynologického klubu.
Dňa 15. 12. 2014 zapísala Magdaléna Rybárová
......................................
zástupca starostu

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

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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
z 15. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 31/2014
Uzn. č. 32/2014

‐
‐

Uzn. č. 33/2014
Uzn. č. 34/2014
bytovke

‐
‐

Návrh rozpočtu obce na rok 2015
dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatokoch
za komunálny odpad
plán práce hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
žiadosť Kataríny Ďuranovej na 1‐izbový byt v nájomnej

Berie na vedomie:
Uzn. č. 35/2014

‐

Návrh rozpočtu obce na roky 2016‐17.

V Turč. Štiavničke, dňa 15. 12. 2014

Peter Očka
starosta obce

