Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 16. januára 2013

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

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

Starosta privítal poslancov OZ a prítomných hostí.
1. Zhodnotil predchádzajúce zasadnutie OZ.
2. Odovzdal slovo zástupcom Environmentálnej výchovy Turčianska Štiavnička Mgr. Ivanovi
Hrozienčíkovi a Mgr. Pavlovi Kondekovi. Menovaní podrobne oboznámili poslancov o výške
poplatkov a nákladov na prevádzku zariadenia. Podľa priložených výpočtov na 1 dieťa x celkový
počet detí a jednotlivých ročníkov, ktoré CVČ ‐ EV navštevujú poskytnuté finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu tieto náklady nepokryjú. Ak chceme školské zariadenie CVČ – EV zachovať
a udržať v prevádzke, je nutné na obdobie január – máj finančne vypomôcť a tým preklenúť
obdobie, dokedy nezačnú obce postupne napĺňať rozpočet potrebný na prevádzku zariadenia.
Jediný možný spôsob pomoci je forma výpožičky z účelovo viazaných prostriedkov poskytnutých za
spoločenské znehodnotenie drevín pod výstavbu diaľnice. Celková suma výpožičky je 29 059 €.
Poslanci po zvážení všetkých okolností výpožičku pre zariadenie EV schválili.
3. Zároveň poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu pre CVČ EV o sumu 29 059 €.
4. Z uvedeného dôvodu sa v šk. zariadení CVČ EV navyšuje poplatok na jedno dieťa a jeden vyučovací
deň vo výške 2 €. Poslanci navýšenie schválili.
5. Poslanci prerokovali predložené VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v Turč. Štiavničke. Týmto VZN sa
určuje spôsob poskytnutia, použitia a výšku poplatku na školské zariadenia. Poslanci predložené
VZN schválili.
6. Vedúca knižnice p. Fischerová predložila zoznam kníh potrebných na vyradenie. Sú to knihy, ktoré
sa nepoužívajú. Poslanci vyradenie kníh schválili.
7. Mzdová účtovníčka pani Fischerová predložila návrh poslancom na navýšenie dovolenky pre
starostu obce tak, ako majú ostatní pracovníci Obecného úradu. Starosta mal dovolenku o 5 dní
menej. Poslanci tento návrh schválili.
V Turč.Štiavničke 16. 1. 2013, zapísala: Aurélia Ševcechová
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UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
16. januára 2013

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:

Schvaľuje:
Uzn. č. 1/2013 ‐

výpožičku pre zariadenie Environmentálnej výchovy Turčianska
Štiavnička vo výške 29 059 €. Výpožička bude poskytnutá
z účelovo viazaných finančných prostriedkov za spoločenské
znehodnotenie drevín pod diaľnicu

Uzn. č. 2/2013 ‐

úprava rozpočtu pre šk. zariadenie EV vo výške 29 059 €

Uzn. č. 3/2013 ‐

zvýšenie poplatku v šk. zariadení EV za jedno dieťa
a jeden vyučovací deň na sumu 2 €.

Uzn. č. 4/2013 ‐

VZN o určení výšky, spôsobe poskytnutia a použitia finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školských zariadení
(ŠKD, EV, ŠJ)
v Turč. Štiavničke

Uzn. č. 5/2013 ‐

navýšenie dovolenky pre starostu obce o 5 dní tak, ako majú
ostatní pracovníci Obecného úradu

V Turč. Štiavničke, 16. januára 2013

Peter Očka
starosta obce

