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ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

podľa prezenčnej listiny
Peter Švrlo, Stanislav Sajdák

Starosta obce privítal prítomných a previedol kontrolu zápisnice a uznesení z minulého zasadnutia
Poďakoval poslancom Mgr. Martine Hruškovej, Petrovi Švrlovi a Stanislavovi Sajdákovi za prípravu
MDD. Zároveň poďakoval a vyzdvihol prácu Mgr. Hruškovej, ktorá sa systematicky dlhodobo venuje
príprave mladých hasičov na súťaže. Jej práca s mládežou má nielen športovo‐profesijný význam, ale aj
výchovný, čo je pre deti a mládež veľmi cenné.
Prítomný Ján Vrabec oboznámil s prípravou programu na Staroslovanskej vatre. Požiadal o pomoc
a finančné prostriedky na uvedenú akciu. Finančné náklady mu budú po skončení akcie preplatené
a obec sa aktívne do prípravy zapojí.
Hl. účtovníčka M. Rybárová predniesla Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015.
Po vysvetlení jednotlivých častí a vzájomnej rozprave hlavný kontrolór zaujal stanovisko
s odporučením schváliť záverečný účet obce bez výhrad. Poslanci schválili záverečný účet obce za rok
2015 bez výhrad a použitie prebytku do rezervného fondu počtom hlasov 5 z piatich prítomných
poslancov. Zároveň schválili výročnú správu obce za rok 2015 počtom hlasov 5 z piatich prítomných
poslancov.
Poslanci spoločne so starostom obce prerokovali VZN o odpadoch. Po rôznych úpravách nakoniec VZN
o odpadoch schválili počtom hladov 5 z piatich prítomných poslancov.
Vzhľadom na povinnosť prerokovať každoročne plat starostu mzdová účtovníčka požiadala poslancov
o prerokovanie platu. Poslanci schválili súčasný plat starostu na dobu 1 rok počtom 5 hlasov z piatich
prítomných vo výške 1850 €.
Starosta predložili poslancom zámer riešiť kanalizáciu pre občanov bývajúcich na Hviezdoslavovej ulici.
Je potrebné, aby zaujala k tomuto odborné stanovisko TURVOD a následne bude zvolané pracovné
stretnutie s dotknutými občanmi, aby a našlo najlepšie možné riešenie.
V Turč. Štiavničke, 15. 6. 2016, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje počtom hlasov 5 z piatich prítomných:
Uzn. č. 6/2016 ‐
Uzn. č. 7/2016 ‐
Uzn. č. 8/2016 ‐
Uzn. č. 9/2016 ‐
Berie na vedomie:
Uzn. č. 10/2016‐

záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad a použitie
prebytku do rezervného fondu
výročnú správu obce za rok 2015
Všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch
plat starostu vo výške 1 850 € na dobu 1 rok

stanovisko hl. kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
za rok 2015

V Turčianskej Štiavničke, 15. 6. 2016

Peter Očka
starosta obce

