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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
31. mája 2017

ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Renáta Matisová
1. Starosta obce privítal prítomných a previedol kontrolu zápisnice a uznesení z minulého zasadnutia.
2. Hlavná účtovníčka pani M. Rybárová predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu. Poslanci po vysvetlení 1.
úpravu rozpočtu schválili počtom hlasov 7 zo 7 prítomných.
3. Igor Kramár, bytom B. Bullu 4839/2, 036 08 Martin‐Priekopa písomne požiadal o odkúpenie časti parcely
C‐1057, ktorá je vo vlastníctve obce (na Vŕškach) a ktorú potrebuje k výstavbe rodinného domu. Jedná
sa približne o výmeru 350 m2 (veľmi úzky a dlhý tvar pozemku). Vzhľadom na tvar pozemku poslanci
stanovili cenu 1 €/m2. Starosta vysvetlil poslancom, ako aj pánovi Kramárovi, že táto lokalita je podľa
návrhu ÚP vhodná na výstavbu RD. Ako protihodnotu ponúkol obci časť svojej nehnuteľnosti na
výstavbu miestnej komunikácie. Poslanci tento návrh prijali a jednohlasne schválili počtom hlasov 7 zo 7
prítomných. Presná výmera kúpy a zámeny bude definovaná vo vypracovanom GP.
4. Peter Balko, bytom Jána Kostru 72/31, 038 51 Turčianska Štiavnička, písomne požiadal o odkúpenie
parcely č. 484/2, dlhého a úzkeho tvaru o výmere 28 m2, ktorá niekedy slúžila ako priechod k potoku
Kantor. Na susediacej parcele, s prikúpením ďalšej časti parcely od súkromnej osoby, chce postaviť
menší rodinný dom a každý kúsok pozemku mu pomôže. Poslanci po zvážení tento návrh jednohlasne
schválili pomerom hlasov 7 z 7 prítomných. Vzhľadom na tvar pozemku poslanci stanovili za cenu 1
€/m2. Na parcelu 484/2 bude zriadené vecné bremeno ‐ právo priechodu, pre prípade nežiadúcich
mimoriadnych udalostí (povodeň, požiar . . . ).dodatkom k zmluve
5. Riaditeľka ZŠ s MŠ predložila písomnú požiadavku na rozšírenie budovy ZŠ s MŠ z dôvodu nárastu detí
v našej obci. Uviedla, že už teraz sú tieto priestory malé, nevyhovujúce a ak chceme prijímať ďalšie deti
do školy a vyjsť tak aj rodičom v ústrety, rozšírenie je naliehavé. Starosta uviedol, že aj po schválení
Územno‐plánovacej dokumentácie obce bude záujem o IBV a následne o umiestnenie detí do
uvedeného školského zariadenia. Ďalej informoval, že už k tejto téme má niekoľko rokovaní
s projektantami. Poslanci tento návrh uvítali a jednoznačne počtom hlasov 7 zo 7 prítomných ho
schválili. Zároveň starostovi odporučili v tejto veci pokračovať a následne ich informovať o priebehu
rôznych konaní.
6. Michaela Doležáleková (nájomníčka v NB) poslala emailom rôzne požiadavky na opravu, vnútorných
priestorov NB, ako aj vypracovanie domového poriadku. Starosta uviedol, že vždy, keď bola požiadavka
zo strany nájomníkov sa opravy podľa finančných možností riešili. Ďalej uviedol, že vypracuje domový
poriadok, zvolá stretnutie nájomníkov, aby sa problémy riešili.
7. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Martine písomne upozornilo Obecný úrad, na niektoré
chýbajúce dopravné označenia. Starosta s niektorými poslancami si tento stav na mieste pozrú
a starosta potom objedná výrobu a osadenie dopravného označenia.
8. Športový klub v našej obci písomne požiadal o opravu niektorých miestností v budove v športovom
areáli. Jedná sa o vodovodnú inštaláciu v sprchách a práčovni, opravu priečky a výmenu vonkajších dverí
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od ihriska. Poslanci, vzhľadom k skutočnosti, že sa jedná o rozsiahlejšiu opravu a budova je vo
vlastníctve obce túto požiadavku schválili s pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
Ďalej športový klub požiadal o rekultiváciu ihriska, ktoré je už v nevyhovujúcom stave. Je potrebné
urobiť práce, podľa priloženej cenovej ponuky (pieskovanie, hnojenie, dosiatie trávy . . . ). Poslanci túto
požiadavku jednohlasne pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných schválili s tým, že starosta dá ešte
vypracovať 1‐2 cenové ponuky a vyberie sa cenovo a kvalitatívne najvýhodnejšiu.
Mgr. Marián Štefaničiak písomne požiadal o opravu (výmenu) vodného žľabu na križovatke (ul.
Partizánov – ul. J. Kostru) z dôvodu bezpečnosti, ale aj hlučnosti prechodu. Poslanci túto požiadavku
jednohlasne schválili pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
Starosta pripravil cenový návrh na opravu oplotenia areálu základnej školy s materskou školou. Poslanci
tento návrh zamietli, z dôvodu, že materiál je dosť drahý (zvárané pogumované dielce z pevného drôtu).
Navrhli lacnejšiu variantu (pogumované pletivo), ktorú poslanci jednohlasne pomerom hlasov 7 zo 7
prítomných schválili. Starosta vyzval poslancov, aby oslovili nejaké firmy, ktoré na základe obhliadky
navrhnú riešenie a cenu.
Radoslav Kolena písomne požiadal o uvoľnenie priestorov nad firmou Oteza na účel vybudovania
posilňovne pre mládež. Poslanci túto požiadavku jednohlasne s pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných
schválili, s tým, že v nájomnej zmluve bude uvedená zodpovedná osoba a ako príloha návštevný
poriadok
Mgr. Martina Hrušková informovala o úspechoch mladých hasičiek a hasičov, ktorí v súťažiach získali
poháre. Starosta aj poslanci zablahoželali k úspechom a zároveň starosta poďakoval Mgr. Hruškovej za
úsilie a aktivitu v príprave mladých hasičov. Ďalej informovala o príprave MDD, ktoré sa bude konať. 4.
júna 2017 na ihrisku. Celý program a všetko potrebné je už pripravené.
Peter Švrlo bude prezentovať deťom v ZŠ s MŠ obsluhu a použitie hasiacich prístrojov. Na tento účel
žiadal o finančnú podporu približne 100 €. Poslanci financie na uvedenú akciu jednohlasne pomerov
hlasov 7 zo 7 prítomných schválili.
Taktiež Peter Švrlo žiadal z dôvodu bezpečnosti detí a občanov o vybudovanie spomaľovača (priečneho
zvýšeného prahu) na ulici 1. mája, lebo niektorí motoristi nerešpektujú vyhlášku, ani dopravné
značenie. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných a požiadali
starostu, aby sa prípravou vrátane riadneho dopravného označenia k spomaľovačom, ale aj na iných
miestach v obci, čo najskôr zaoberal.
Martin Chalupka poukázal na poškodené preliezky. Starosta sa bude tým formou reklamáciu
u zhotoviteľa firmy Preliezkovo zaoberať.
Miroslav Burín poukázal na nevhodné parkovanie na ul. SNP počas kultúrnych akcií. Žiada obecný úrad,
aby zabezpečil priechodnosť tejto ulice, aby automobily parkovali na vhodnom priestranstve, prípadne
na priľahlých lúkach. Starosta túto požiadavku zobral na vedomie a zabezpečí plynulosť premávky
formou značky zákazu zastavenia, prípadne poriadkovou službou (hasiči).
Mgr. Ján Vrabec informoval prítomných o príprave a priebehu Staroslovanskej vatry, ktorá sa bude
konať 17. júna pod Duninom.
Na záver starosta oficiálne rokovanie ukončil.
V Turč. Štiavničke, 31.5. 2017, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
Schvaľuje:
Uzn. č. 11/2017
Uzn. č. 12/2017

Uzn. č. 13/2017

Uzn. č. 14/2017

Uzn. č. 15/2017

Uzn. č. 16/2017
Uzn. č. 17/2017

Uzn. č. 18/2017
Uzn. č. 19/2017
Uzn. č. 20/2017

‐ úpravu rozpočtu počtom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov
‐ žiadosť Igora Kramára, bytom: B. Bullu 4839/2, 036 01 Martin,
na odkúpenie časti parcely C‐1057 (Vŕšky) podlhovastého tvaru
o veľkosti približne 350 m2 k možnosti výstavby rodinného domu na
susednej parcele, ktorej je vlastníkom, za cenu 1 €/m2 pomerom
hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov
‐ žiadosť Petra Balku, bytom: Jána Kostru 72/31, 038 51 Turčianska
Štiavnička na o odkúpenie parcely č. 484/2 (medzierka k potoku)
o výmere 28 m2 s podmienkou vecného bremena v prípade potreby
priechodu k potoku v čase mimoriadnych udalostí pomerom hlasov
7 zo 7 prítomných
‐ požiadavku riaditeľky školy na rozšírenie kapacity budovy z dôvodu
nárastu počtu detí a následne nevyhovujúcich priestorových pomerov
hlasov 7 zo 7 prítomných
‐ žiadosť športového klubu na opravu práčovne a sprchy, zároveň
žiadosť o rekultiváciu ihriska, ktoré je už nevyhovujúcom stave
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných
‐ žiadosť Mgr. Mariána Štafaničiaka o opravu vodného žľabu na
križovatke – ul. Partizánov/J. Kostru pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných
‐ žiadosť Petra Švrlu o finančný príspevok na predvádzaciu ukážku
hasiacich prístrojov pre deti ZŠ s MŠ približne v hodnote 100 €
pomerov hlasov 7 zo 7 prítomných.
‐ žiadosť Petra Švrlu na zhotovenie asfaltového spomaľovača
na ul. 1. mája pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
‐ opravu oplotenia areálu ZŠ s MŠ
pomerom hlasov7 zo 7 prítomných.
‐ žiadosť Radoslava Kolenu na prenájom priestorov nad firmou Oteza
na účel zriadenia posilňovne pre mladých

V Turčianskej Štiavničke, 31. 5. 2017
Peter Očka
starosta obce

