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
17. októbra 2018

ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Renáta Matisová
1. Starosta privítal prítomných a previedol kontrolu uznesení z minulého zasadnutia OZ.
2. Pani Rybárová predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu k 17. 10. 2018. Poslanci po vzájomnej
rozprave a vysvetlení pani Rybárovej zmenu pomerom hlasov 7 z 7 prítomných schválili.
3. Starosta informoval o všetkých aktivitách, ktoré sa za uplynulé obdobie previedli. Predovšetkým sú
pripravené resp. rozpracované viaceré projekty, ktoré je potrebné dopĺňať potrebnými podkladmi:
Stavebné úpravy hasičiarne, múzeum remesiel v hasičiarni, oteplenie kult. domu, stavebné úpravy kult.
domu – vnútorné priestory, rekonštrukcia budúcej Materskej školy v budove terajšieho CVČ (bývalá
základná škola), žiadosti na kanalizáciu a pod. Uvedené projekty si vyžadujú veľa rôznych podkladov,
výpočtov, oznámení, potvrdení a pod. Ďalej starosta informoval poslancov aj o prácach, ktoré sa
v letnom období okrem uvedených aktivít previedli: altánok, pieskoviská a oplotenie areálu ZŠ s MŠ,
začiatok budovania kamerového systému na čiernu skládku pri Váhu, vstupné dvere na Obecný úrad
a COOP jednoty, cestné asfaltové vysprávky,
4. V čase vegetačného pokoja sa budú ošetrovať na cintoríne staré lipy. Čaká sa však na doplnenie
cenových ponúk na uvedené práce. Pred Obecným úradom bude umiestnená úradná tabuľa, ktorá je už
objednaná. Z dôvodu zlého technického stavu kult. domu sú dočasne zrušené všetky akcie, vrátane
jarmoku ľudových remesiel.
5. Z prítomných občanov sa pán Marián Staňo pýtal v akom stave sú rozpracované stav. pozemky na
záhumní a k nim zabudované el. rozvádzače. Starosta informoval, že so stav. pozemkami sa v tejto
lokalite uvažuje, bude spracovaná štúdia, projekty na inžinierske siete, možno aj samotná realizácia, ale
chce to veľa financií a obec musí na rozpracované projekty poskytnúť vlastné finančné zdroje (5‐10 %).
V tom prípade sa ostatné projekty z obecného rozpočtu nezvládnu. To, že sme sa pustili do uvedených,
už rozpracovaných projektov je dobre, lebo sme v programovom období za roky 2018‐2022, kedy je
možnosť čerpať financie z eurofondov, tak túto možnosť sa snažíme maximálne využiť. Po tomto období
eurofondy pravdepodobne skončia a nebude nám možné poskytnúť takú finančnú čiastku ako v tomto
období. Preto s ostatnými finančnými investíciami je nutné počkať a potom sa bude hľadať ďalšie
riešenie.

6. Pani Ružena Tomková v mene svojho vnuka Štefana Beráka, žiadala o radu, aby mohol jej vnuk stavať
rodinný dom na konci obce, pred mostíkom smerom na Schádzanú vodu. Starosta, ale aj poslanci po
vzájomnej debate odporučili, aby tam s výstavbou radšej ani nepočítal, lebo je to nevhodné stiesnené
miesto v blízkosti potoka, cesty a hlavnej trasy vodovodného potrubia. Možnosť prípadnej povodne je
v tomto mieste veľká a príprava pozemku na zabránenie povodne by bola nákladná.
7. Starosta po tomto rokovanie ukončil.
V Turč. Štiavničke, 17. októbra 2018, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke schvaľuje:

Uzn. č. 37/2018

‐ zmenu rozpočtu k 17. 10. 2018 pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných

V Turčianskej Štiavničke, 17. októbra 2018

Peter Očka
starosta obce

