Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 24. novembra 2015
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Miroslav Gregor, Ivana Tomková

1. Hl. účtovníčka pani M. Rybárová predložila poslancom OZ návrh na úpravu rozpočtu. Poslanci po
vzájomnej komunikácii a vysvetlení úpravu rozpočtu schválili jednohlasne.
2. Taktiež bol poslancom predložený návrhu rozpočtu na rok 2016. Po zvážení bolo dohodnuté, že sa
s rozpočtom poslanci ešte oboznámia a na budúcom zasadnutí OZ bude rozpočet ešte prerokovaný.
3. Starosta
predložil poslancom návrh na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
u jednotlivých domácností. Poslanci tento návrh schválili. Starosta zvolá členov DHZO a poverí
pracovné skupiny na vykonanie protipožiarnej kontroly.
4. Starosta informoval o žiadostiach na činnosť CVČ, ktoré navštevujú aj žiaci z našej obce. Poslanci
schválili žiadosti podľa počtu detí (30 € na žiaka) nasledovne:
Rímskokatolícka cirkev JM centrum – CVČ Martin
3 deti ‐
CVČ Domino Vrútky
9 detí ‐
CVČ Kamarát ‐ Martin
3 deti ‐
SCVČ Junior klub Marin
4 deti ‐
OZ Centrum environmentálnej výchovy Štiavnička vo výške 4 000 € s tým, že
bude uhradený nájom za budovu. Skutočná dotácia na deti bude vo výške
Spolu:

90 €
270 €
90 €
120 €
2 500 €
1500 €.
4 570 €

5. Starosta predložil cenovú ponuku na výmenu 6 kusov okien v šatniach na ihrisku. Poslanci
s ponukou súhlasia s tým, že si murárske práce urobia futbalisti podľa možnosti vo vlastnej réžii,
svojpomocne. Taktiež bola predložená písomná požiadavka na úpravu športového areálu. Starosta
ako aj poslanci OZ túto ponuku akceptovali a podľa možnosti finančne opravu športového areálu
podporia.
6. Starosta predložil cenovú ponuku na úpravu ihriska. Poslanci akceptujú ponuku s tým, aby ešte
zainteresovaní futbalisti a hospodár zvážili objem a rozsah prác a podľa možnosti previedli iba
najnutnejšie úpravy.
7. Predseda ŠK Mgr. Marián Štefaničiak predložil písomnú správu o vynaložených finančných
prostriedkoch za rok 2015. Poslanci správu zobrali na vedomie.
8. Zároveň predložil žiadosť ŠK na návrh rozpočtu na rok 2016 na činnosť ŠK na výšku 12 000 €.
Predseda ŠK Mgr. Marián Štefaničiak a tréner Tibor Rataj odôvodnili zvýšenie, ktoré aj tak iba
pokryje tie najnutnejšie výdavky ‐ rozhodcovia, poplatky SFZ, doprava, údržba ihriska, poplatky za
hráčov na hosťovanie. . . Taktiež vysvetlil a požiadal o navýšenie rozpočtu za rok 2015 o sumu
2 115 € s tým, že vysvetlil výdavky na ktoré budú prostriedky použité (mzdy – tréner, hospodár,
pranie, hosťovanie Fomat) Starosta ako aj poslanci OZ po vzájomnej rozprave, vysvetlení súhlasili
s podporou ŠK a navýšením finančných prostriedkov na sumu 2 115 € a do rozpočtu na rok 2016
bude pre ŠK schválená dotácia 13 000 €.
9. Starosta predložil žiadosť Petra Očku – (ul. Čsl. Armády 361/34) na odkúpenie parcely č. 713/65
o výmere 35 m2 v k. ú . T. Štiavnička. Žiadosť odôvodnil tým, že mu táto plocha chýba k celistvosti
svojho pozemku a rád by si tento oplotil. Uvedená parcela od jeho nehnuteľnosti po miestnu
komunikáciu je úzka, malá (priložený GP) a pre obec nepotrebná. Obec neuvažuje s jej využitím na
žiadny účel. Poslanci preto žiadosť jednohlasne schválili. Cena bola určená 1 €/m2 spolu 35 €.
10. OZ Centrum Environmentálnej výchovy Turiec so sídlom v Turč. Štiavnička predložilo žiadosť na
predĺženie NZ do 31. 12. 2016. Poslanci žiadosť o predĺženie NZ schválili.
11. V ďalšom bode starosta informoval o podaní žiadostí na kanalizáciu, uteplenie ZŠ s MŠ, preliezky,
opravu Domu smútku. Taktiež žiadosti na hasičský automobil z Min. vnútra, na zaradenie do
kategórie ,,B“ sú so všetkými prílohami riadne podané. Ďalej žiadosť na prevedenie opráv

12.

13.
14.

15.

v nájomnej bytovke ‐ sú prevedené. Cesta na schádzanú vodu je spriehľadnená. Ďalej informoval
o písomnej odpovedi z Povodia Váhu Ružomberok o pomoci pri úprave jarku, v ktorej sa uvádza,
aby si občania na svoje náklady kapacitne zvýšili prietočnosť popod premostenia k svojim domom,
inak nemá význam robiť akékoľvek úpravy jarku. Ďalej informoval o nutnosti rekonštrukcie
elektroinštalácie Obecného úradu, nakoľko je el. vedenie už zastaralé a často skratové.
Ďalej starosta informoval o novom zákone o odpadoch, ktorý bude v platnosti od 1. 1. 2016.
Vysvetlil podstatu nového zákona a zdôraznil, že jeho plnenie a následné financovanie odpadu
bude závisieť od občanov a riadneho separovania recyklovateľných zložiek, ktoré nám oprávnené
organizácie zodpovednosti výrobcov v podstate bezplatne tento vytriedený odvezú a ďalej posunú
na recykláciu a spracovanie. Je veľmi dobre, že už niekoľko rokov máme vybudovaný zberný dvor
a zavedený separovaný zber odpadu. Nie je však dobre a v tom sú ešte veľké rezervy, že si občania
stále nedostatočne neuvedomujú význam triedenia a na vývoz pomerne veľa doplácajú, lebo za
zmiešaný nevytriedený odpad tzv. komunálny, musíme platiť.
Ústny návrh Petra Matisa o zmenu vyznačenia hlavnej cesty pri Obecnom úrade poslanci zvážili
a zároveň nedoporučili meniť z dôvodu možnej zrýchlenej jazdy vodičov idúcich z ul. Čsl. armády.
Miroslav Gregor podal návrh na zakúpenie farebnej tlačiarne do ZŠ s MŠ, ďalej bolo navrhnuté
zakúpenie umývačky riadu zo školskej kuchyne. Starosta prerokuje návrh v škole a zvážia sa potreby
a možnosti.
Mgr. art. Peter Vrabec navrhol obnoviť Beh oslobodenia obce. Poslanci návrh a termín na
usporiadanie športovej akcie na budúci rok 23. apríl 2016 schválili a navrhli vyčleniť na túto akcie
500 €

V Turč. Štiavničke, dňa 24. 11. 2015 zapísala Magdaléna Rybárová

......................................
zástupca starostu

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

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

.............................
overovateľ č.

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej 24. novembra 2015
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 30/2015

‐

úpravu rozpočtu predloženú hl. účtovníčkou pani Rybárovou

Uzn. č. 31/2015

‐

Uzn. č. 32/2015

‐

vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v domácnostiach
v obci.
žiadosti na finančnú podporu CVČ – 30 € na žiaka takto:
Rímsko‐kat. cirkev JM centrum Martin 3 deti ‐
90 €
CVČ Domino Vrútky
9 detí ‐
270 €
CVČ Kamarát ‐ Martin
3 deti ‐
90 €
SCVČ Junior klub Marin
4 deti ‐
120 €
OZ Centrum environmentálnej výchovy Štiavnička
vo výške 4 000 € s tým, že 2 500 € bude uhradený nájom
za budovu. Skutočná dotácia na deti bude vo výške 1500 €.
Spolu:
4 570 €

Uzn. č. 33/2015

‐

výmenu okien na budove ŠK – šatní

Uzn. č. 34/2015

‐

Uzn. č. 35/2015

‐

Uzn. č. 36/2015

‐

žiadosť Petra Očku (ul. ČsA 361/34) o odkúpenie parcely
č. 713/65 o výmere 35 m2 v k. ú. Turč. Štiavnička za cenu
1 €/m2 – spolu 35 €.
žiadosť OZ Centrum environmentálnej výchovy Turiec so sídlom
v Turč. Štiavničke o predĺženie nájomnej zmluvy do 31. 12. 2016.
návrh obnoviť usporiadanie Behu oslobodenia dňa 23. 4. 2016

Berie na vedomie:
Uzn. č. 37/2015

‐

Uzn. č. 38/2015

‐

písomnú správu predsedu ŠK Mgr. Mariána Štefaničiaka
o vynaložených finančných prostriedkoch na činnosť ŠK
za rok 2015
informáciu starostu o novom zákone o odpadoch,
jeho zložitosti, vykonateľnosti a plnení.

V Turč. Štiavničke, 24. 11. 2015
Peter Očka
starosta obce

