Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 2. septembra 2015
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

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

1. Starosta privítal všetkých prítomných, predovšetkým zástupcov firmy Palman s. r. o., pani Ing. Evu
Šandalovú – konateľku, a Ing. arch. Németha – hl. spracovateľa projektu kaštieľa a parku, ktorí postupne
prezentovali víziu a rôzne podrobnosti o rozpracovanom zámere obnovy kaštieľa a parku. Prítomní
občania dostali presné informácie o krokoch a zámeroch, ktoré boli medializované a žiaľ s negatívnym
obsahom, čo zástupcovia firmy Palman s. r. o. uviedli na správnu mieru. V skutočnosti všetky objekty,
ktoré budú vybudované v parku nenarušia charakter anglického parku a neznížia tak jeho celospoločenskú
hodnotu. Taktiež, Ing. Németh podrobne prezentoval pripravenú štúdiu, týkajúcu sa rekonštrukcie
kaštieľa, samotného parku ako aj oplotenia, ktoré bude korešpondovať s charakterom barokovej stavby
kaštieľa s pôvodným oplotením. Konateľka spoločnosti Ing. Šandalová vidí po ukončení celej rekonštrukcie
aj priestor pre verejnosť pri dodržiavaní istého harmonogramu a systému, ktorý ešte nie je konkrétny.
Taktiež sa počas rekonštrukcie, ale aj počas prevádzky, vytvorí približne 20 pracovných miest. V závere
bolo predpokladané, že po vydaní územného rozhodnutia, sa bude môcť vypracovať realizačný projekt.
Následne sa vydá stavebné povolenie a so stavebnými prácami by sa mohlo začať v mesiaci august 2016.
Počas výstavby bude predovšetkým z bezpečnostného hľadiska celý park oplotený, tak ako je teraz.
Myslím si, že občania tieto informácie prijali s rešpektom, uspokojením a pochopením.
2. Starosta ďalej previedol kontrolu uznesení z minulého zasadnutia OZ.
3. Starosta prečítal žiadosť ŠK o zvýšenie rozpočtu z dôvodu nárazu finančných nákladov. Po vzájomnej
výmene názorov padol návrh upraviť rozpočet tak, aby ŠK mohol byť dorovnaný rozpočet do výšky 10 450
€ a údržba ihriska v sume 1450 € bola vyplatené z financií zo znehodnotenia drevín pod diaľnicu. Poslanci
tento návrh na úpravu rozpočtu schválili.
4. Ďalej bola pani Rybárovou prednesená ďalšia úprava rozpočtu z dôvodu postupného budovania detského
ihriska. V toto roku je možné na tento účel presunúť finančné prostriedky v objeme približne 3 000 €. Na
budúci rok bude do rozpočtu taktiež na tento účel zahrnutá určitá suma, tak, aby sa postupne detské
ihrisko rozširovalo. Poslanci návrh na úpravu rozpočtu schválili.
5. Z dôvodu zaradenia DHZ do kvalitatívnej kategórie ,,B“ je potrebné z hasičov, ktorí vlastnia Osvedčenia
o príprave doplniť funkcie do štruktúry DHZ. Boli navrhnutí títo hasiči do nasledovných funkcií:
Preventivár:
Bc. Anna Štulrajterová
Veliteľ:
Mgr. Martina Hrušková
Vedúci kontrolnej skupiny:
Ivan Zachar
Strojník:
Peter Švrlo
Členovia DHZ:
Babčová Kvetoslava
Babčo Dušan
Burín Miroslav,
Imrišek Peter
Kráľ Eduard
Mičík Peter
Sajdák Stanislav
Smižík Anton
Smolár Marián
Špirko Jozef
Tomka Ondrej
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu a diskusie starosta ukončil zasadnutie OZ

Dňa 2. 9. 2015 zapísala Magdaléna Rybárová

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

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

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

.............................
overovateľ č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej 2. septembra 2015
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 27/2015
Uzn. č. 28/2015

‐
‐

úpravu rozpočtu predloženú hl. účtovníčkou pani Rybárovou
jednotlivých hasičov do štruktúr DHZO takto:

Preventivár:
Bc. Anna Štulrajterová
Veliteľ:
Mgr. Martina Hrušková
Vedúci kontrolnej skupiny:
Ivan Zachar
Strojník:
Peter Švrlo
Členovia DHZ:
Babčová Kvetoslava
Babčo Dušan
Burín Miroslav,
Imrišek Peter
Kráľ Eduard
Mičík Peter
Sajdák Stanislav
Smižík Anton
Smolár Marián
Špirko Jozef
Tomka Ondrej
Berie na vedomie:
Uzn. č. 29/2015

‐

prezentáciu rekonštrukcie kaštieľa a parku prostredníctvom
konateľkou spoločnosti firmy Palman s. r. o Ing. Šandalovou
a hlavného architekta Ing. arch. Németha.

V Turč. Štiavničke, 2. 9. 2015

Peter Očka
starosta obce

