Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 3. marca 2016

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Miroslav Gregor, Renáta Matisová

1. Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva kontrolou
uznesenia a zápisnice z predošlého zasadnutia.
2. Postupne podával informácie: oboznámil poslancov s plesom samosprávy Turca, ktorý sa
uskutoční 12. marca 2016 v kult. dome a samozrejme s možnosťou tohto plesu sa zúčastniť,
oboznámil prítomných o výročnej členskej schôdzi DHZO, na ktorej bola činnosť našich
hasičov kladne vyhodnotená aj okresným delegátom Ing. Podhorským, taktiež zhodnotil
priebeh slávnosti v súvislosti s odovzdaním hasičského automobilu IVECO
a protipovodňového prívesného vozíka s plnou výbavou ministrom vnútra Róbertom
Kaliňákom, informoval o rozhodnutí ministra životného prostredia podporiť projekt
zateplenia Základnej školy s materskou školou v hodnote 105 245 €, ďalej uviedol
informácie o príprave projektov na výzvu na rekonštrukciu Kultúrneho domu. Uviedol, že
v priebehu mesiac február boli začaté menšie rekonštrukčné práce v kanceláriách
Obecného úradu – výmena starého nábytku, zateplenie stropu a elektroinštalácia, ďalej
boli dodané plastové okná v počte 6 kusov na šatne na ihrisko, ktoré je potrebné vymeniť
za staré, zbytočne veľké. Krátko informoval prítomných o začatí prípravných prác na
zhotovení knižnej publikácie o obci v spolupráci s Mgr. Jánom Vrabcom, Mgr. art. Peťom
Vrabcom, Mgr. Jánom Janušom, Akad. arch. Milanom Jesenským a Pavlom Kurhajcom, ktorí
sa podujali knižnú publikáciu pripraviť a vytlačiť. Informoval tiež o prednáškach pre
občanov, ktoré sú pripravené každý piatok v mesiaci február – apríl 2016 na rôzne témy,
týkajúce sa života našich občanov, prírody, záhrad, histórie a podobne. Vzhľadom na
doterajšiu účasť, sa ukazuje, že ľudia o takúto aktivitu majú záujem. Ďalej informoval, že je
nutné odstrániť omietku v Dome smútku vo výške približne 150 cm od podlahy, aby sa
vlhkosť (soľ) dostala na povrch a potom sa omietka znovu nalepí. Taktiež je potrebné
odizolovať obvodné betónové základy od podmáčania a vlhkosti. Ďalej starosta informoval,
že po ROEP‐e na základe Protokolu o prechode vlastníctva a postúpení majetkových práv
bolo obci Turč. Štiavnička prevedené na LV približne 111 parciel rôznej výmery,
predovšetkým v extraviláne obce. Jedná sa hlavne o prístupové poľné cesty a verejné
priestranstvá v intraviláne obce. Sú to parcely, ktoré v minulosti boli vedené napríklad ako
MNV – Čsl. štát.
3. Miroslav Gregor informoval o zlom stave cesty na ulici 9. mája, kde je potrebné niektoré
jamy zasypať. Starosta urobí obhliadku a v najbližšom možnom termíne budú najhoršie
úseky upravené.
4. Pán Štefan Vrabec sa pýtal na kanalizáciu na ulici SNP. Starosta odpovedal, že žiadosť na
environmentálny fond je riadne včas podaná a čakáme na výsledok.
5. Pán Peter Matis poukázal na oplotenie okolo areálu Základnej školy s materskou školou,
ktoré je nutné vymeniť za nové. Starosta už dal vypracovať na oplotenie cenovú ponuku.
6. Pani Renáta Matisová informovala o znehodnotení okolia nájomnej bytovky prejazdmi
osobných automobilov. Je potrebné tomu zabrániť, lebo prístupová cesta v prípade
potreby (dovoz nábytku, prípadne požiar) k bytovke je od cesty SNP. Starosta urobí
obhliadku za účelom urobenia nápravy.
7. Taktiež pani Matisová navrhla, aby sa urobila s občanmi brigáda napríklad pri čistení
Teplických serpentín. Starosta a poslanci informovali, že brigáda bude ešte pred Behom
pri príležitosti oslobodenia obce.

V Turč. Štiavničke, dňa 3. 3. 2016 zapísala Mgr. Martina Hrušková
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