Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 2. júna 2014
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Renáta Matisová

Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zhodnotil plnenie úloh
vyplývajúcich z predchádzajúceho zasadnutia OZ
1. Starosta predložil ďalšiu cenovú ponuku firmy RILINE s. r. o. Ružomberok, na opravu (asfaltovanie
cesty) v úseku: prepojovacia ulička od ul. Partizánov k potoku (Tomková, Rataj) a parkovací
priestor pri ihrisku. Poslanci túto ponuku zobrali na vedomie. Je potrebné osloviť ďalšie firmy,
urobiť prieskum trhu, vybrať dodávateľa a začať horeuvedené práce.
2. Starosta predložil 3 cenové ponuky na rekonštrukciu starej váhy na Tržnicu. Je potrebné určenou
komisiou (Ing. Slezák, Tavel, Očka) cenové ponuky písomne vyhodnotiť, vybrať dodávateľa
a výsledné podklady zaslať na Agentúru životného prostredia do B. Bystrice, aby sa mohli práce
začať.
3. Predložená žiadosť na zriadenie vecného bremena na elektrifikáciu budúcej IBV ‐ záhumnie
v zmysle priloženého grafického návrhu bola schválená.
4. Ponuka firmy Grand Projekt s. r. o. Nové Zámky na vypracovanie žiadosti na environfond na
zateplenie Základnej školy s materskou školou bola prijatá a poslanci spoluprácu za predložených
podmienok schválili.
5. Podľa predložených podkladov týkajúcich sa nájomnej bytovky (žiadosti, presuny) poslanci po
zvážení všetkých okolností rozhodli takto:
1‐izbový byt bol pridelený pani Drahomíre Ruskovej (po Petrovi Pápešovi)
3‐izbový byt bol pridelený Petrovi Pápešovi (po rodine Hanzelovej)
3‐izbový byt bol pridelený rodine Mútňanskej (po rodine Cígerovej) – je už voľný.
Je potrebné na uvoľnený byt vypracovať preberací protokol, zistiť závady a pod.
Komisia
k tomuto určená: Renáta Matisová, Dana Lamošová, Peter Očka
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a konštruktívny prístup k problematike.
V Turč. Štiavničke 2. 6. 2014, zapísala Aurélia Ševcechová
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UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke
zo 2. júna 2014

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:

Schvaľuje:
Uzn. č. 8/2014 ‐ žiadosť na zriadenie vecného bremena na stavbu
..Turčianska Štiavnička – Záhumnie – Predĺženie NN siete
pre IBV I. etapa“ , ktoré sa týka nehntuteľností vo vlastníctve
obce Turč. Štiavnička zapísané na LV 565 (parcely č. 606/4,
628/2, 629/4, 631/8, 632/6, 609/2, 611/2)
Uzn. č. 9/2014 ‐ Ponuku firmy Grand Projekt na vypracovanie žiadosti na
environfond na zateplenie ZŠ s MŠ

V Turč. Štiavničke, 2. 6. 2014

Peter Očka
starosta obce
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