Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 18.júla 2012

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Roman Užík

Starosta privítal prítomných poslancov OZ ako aj občanov, nájomníkov z bytovky a zároveň
zhodnotil predchádzajúce zasadnutie OZ.
1. Starosta predložil poslancom OZ porovnanie nákladov na vykurovanie v ZŠ s MŠ v Podhradí
a v našej ZŠ s MŠ. Obidve budovy sú rovnakého typu a veľkosti. V Podhradí sa vykuruje
plynom, majú plastové okná a náklady sú neporovnateľne nižšie, ako u nás, kde sa vykuruje
ešte pevný palivom. Preto poslanci jednoznačne s konečnou platnosťou schválili
vykurovanie ZŠ s MŠ plynofikáciou. Je nutné čo najskôr s realizáciou začať, aby škola bola
aj po tejto stránke do septembra riadne pripravená. Budú oslovené 3 firmy a vybraná
najvýhodnejšia ponuka. Výmenou okien a dverí by sa náklady približne o 25 % ešte znížili.
2. Starosta privítal aj Ing. arch. Ľubomíra Buricu, ktorý vypracoval stavebno-technický prieskum
bytovky – 16 bj. Zároveň navrhol stavebné úpravy, ktoré by mali odstrániť nežiadúci stav
bytovky. Podrobne prezentoval svoj návrh a po konzultácii s poslancami OZ ako aj prítomnými
nájomníkmi sa dohodlo: je potrebné otvoriť strechu vyrezaním 2 otvorov v každom bloku,
s osadením vysúvacích schodov. Po tomto Ing. Burica následne urobí prieskum stavu pod
strechou a navrhne riešenie. Starosta dá vypracovať cenovú ponuku pánovi Kráľovi podľa
vypracovaných položiek, výkazu výmer a technickej správy, aby bolo jasné, koľko finančných
prostriedkov je na to potrebné. Po tomto bude ďalšie stretnutie, kde sa určia priority a postup.
Práce sa budú financovať z fondu opráv, ktorý si vytvorili nájomníci v platbe za nájom.
3. Starosta informoval o rokovaní s riaditeľom spoločnosti Martico s. r. o., Ing. Jánom
Maruňákom. Predmetom rokovania bolo prejednanie sponzorstva pre futbalový klub a zmena,
prípadne doplnenie programov v káblovom distribučnom systéme.
Sponzorstvo bolo
prisľúbené a zmluvne ošetrené na sezónu 2012/13 vo výške 1 000 Eur. Programy a ich ceny
boli písomne predložené. Starosta informoval o tomto poslancov OZ. Je potrebné, aby boli
formou dotazníka, alebo verejnej schôdze o tomto návrhu informovaní občania a oni sa potom
môžu rozhodnúť.
4. Starosta informoval o príprave podkladov pre stavebné povolenie Kanalizácia – záhumnie
(rozšírenie) a Zokruhovanie vodovodu – záhumnie. zhodnotil, že aj podklady (projekty,
merania, kolky . . . ) sú finančne náročné, ale napriek tomu sa postupuje tak, aby stavebné
povolenie bolo čo najskôr vydané.
5. Starosta informoval, že bolo prevedené preberacie konanie kanalizácie a rekonštrukcia
vodovodu na ul. 9. mája, ktorého sa zúčastnil aj Michal Maják, zástupca starostu. Problémy
budú pri konečnej úprave komunikácie, pretože Turvod, a. s., bude financovať asfaltovanie
len po šírke a dĺžke výkopu. Zbytok bude v réžii obce, ktorá finančné prostriedky na celú šírku
komunikácie v tejto dobe nemá.
6. Poslankyňa OZ Ivana Tomková, opätovne žiadala opraviť uličku medzi Vl. Kramárom
a Ondrejom Kytasom. Ulička je v skutočnosti v kritickom stave. Starosta osloví projektanta,
aby komunikáciu zhodnotil, navrhol riešenie a vypracoval odhadom rozpočet na rekonštrukciu.
Po tomto starosta ukončil zasadnutie OZ.
V Turč.Štiavničke 18. 7. 2012, zapísala: Aurélia Ševcechová
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UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
18. júla 2012

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke

schvaľuje:
Uzn.č. 16/2012

-

plynofikáciu v Záklanej škole s materskou školou.

V Turč. Štiavničke, 18. júla 2012

Peter Očka
starosta obce

