Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 4. júna 2013

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:
1.
2.

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

Starosta privítaním prítomných otvoril rokovanie OZ. Podľa priložených zápisníc zhodnotil predošlé rokovanie
OZ a podal poslancom potrebné informácie.
Firma Ekofit sa predsa rozhodla sponzorským darom financovať výmenu okien v Základnej škole s materskou
školou. Starosta predložil 5 ponúk na dodávku plastových okien:

Firma:
1. DRUVOS, v. d. Martin ‐
2. NOVAPLAST s. r. o.
3. SLOVAKTUAL
‐
4. MDL, s. r. o.
5. BAUMONT s. r. o.

Cena s DPH:
12 733,56 €
‐
10 099,20 €
12 484,71 €
‐
12 897,82 €
‐
9 799,45 €

Po zvážení všetkých okolností poslanci vybrali a schválili dodávateľa pre výmenu okien firmu Baumont s . r. o.
Žilina
3.

4.

5.

6.

7.

Ďalej starosta predložil poslanom OZ cenovú ponuku na zateplenie ZŠ s MŠ. Výška cenovej ponuky bola na
21 000 €. Po zvážení všetkých okolností a vzhľadom na rozpočet obce, nie je možné v terajšej dobe uteplenie
realizovať.
Starosta predložil poslancom OZ Zmluvu o nájme č. 30201/NZ‐193/2013/Turčianska Štiavnička/760/GEO‐NET,
medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a obcou Turč. Štiavnička. Predmetom nájmu je podľa LV č. 565 časť
parcely č. 221/1 (TTP) ‐ 7370 m2 a č. 1035/1 (zast. plocha) ‐ 60 m2, oddelená GP č. 31‐215/2012 a GP č. 31‐
215/2008. Výška náhrady je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 492/2004, vypracovaného Ing.
Povodom takto: 0,9941 €/rok a v zmysle znaleckého posudku č. 51/2012, vypracovaného Ing. Rybárikovou
takto: 0,6050 €/rok. Poslanci Zmluvu uvedené podmienky a Zmluvu o nájme schválili.
Ďalej starosta predložil poslancom OZ Kúpnu zmluvu č. 30201/356/2013/Turčianska Štiavnička/760/GEO‐NET
medzi Obcou Turč. Štiavnička a Národnou diaľničnou spoločnosťou. Predmetom zmluvy sú podľa LV č. 565
parcely č. 912/22 TTP – výmera 2 m2 a parcela č. 913/23 – TTP o výmere 1 m2. Cena bola stanovená zákonom
č. 87/2008 a jej výška za predané uvedené nehnuteľnosti činí sumu 33,88 €. Poslanci podmienky a uvedenú
Kúpnu zmluvu schválili.
Starosta predložil poslancom OZ cenovú ponuku od firmy Hydroekol na vyspravenie cesty po budovaní
kanalizácie na ul. 9. mája. Poslanci zobrali na vedomie. S prácami sa začne, keď bude teplo, lebo technológia
si vyžaduje slnečné počasie a teplo.
Starosta informoval poslancov OZ o pridelení účelovo viazaných financií z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR vo výške 2 207,64 € na opravu ciest. Financie budú použité na daný účel tam, kde
to bude najpotrebnejšie. Informáciu zobrali na vedomie.
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8.

9.
10.
11.

12.
13.

Starosta informoval poslancov o rockovom koncerte REVIVAL NIGHT, ktorý sa bude konať 21. 9. 2013 za
účasti 5 kapiel: Katapult, U 2, Team, Jimi Hendrix a Led Zeppelin. Pokúsime sa z toho urobiť jesennú
pravidelnosť podobne ako na jar Kapely starnú.
Ďalej informoval o vypracovaní a dodaní historického podkladu o obci Turčianska Štiavnička PhDr. Jurajom
Laššuthom. Materiál bude slúžiť ako podklad na vyhotovenie prezentačnej brožúri o obci.
V zmysle zákona o plate starostu bol tento prerokovaný a poslanci upravili a schválili plat starostu na výšku
1700 €.
Mgr. art. Peter Vrabec informoval poslancov o príprave obecného turnaja v rôznych športových disciplínach
Horný‐Dolný, ktorý sa bude konať dňa 5.‐6. 7. 2013. Po vzájomnej rozprave poslanci schválili 200 € na
zabezpečenie turnaja.
Ján Vrabec informoval poslancov o príprave kultúrno‐historickej akcie Staroslovanská vatra, ktorá sa bude
konať dňa 21. 6. 2013. Všetky finančné náklady a materiálnu pomoc pri zabezpečení akcie, poslanci schválili.
Starosta informoval poslancov OZ, že žiadosť adresovaná na Úrad vlády na výmenu okien v ZŠ s MŠ bola
zamietnutá.

V Turč. Štiavničke 4. 6. 2013, zapísala Aurélia Ševcechová

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

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

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

.............................
overovateľ č. 2
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UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
4. júna 2013

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 18/2013
Zmluvu o nájme č. 30201/NZ‐193/2013/Turčianska Štiavnička/760/GEO‐NET, medzi Národnou diaľničnou
spoločnosťou a obcou Turč. Štiavnička. Predmetom zmluvy je podľa LV č. 565 časť parcely č. 221/1 (TTP) ‐
7370 m2 a č. 1035/1 (zast. plocha) ‐ 60 m2, oddelená GP č. 31‐215/2012 a GP č. 31‐215/2008. Výška
náhrady je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 492/2004, vypracovaného Ing. Povodom takto:
0,9941 €/rok a v zmysle znaleckého posudku č. 51/2012, vypracovaného Ing. Rybárikovou takto: 0,6050
€/rok.
Uzn. č. 19/2013
Kúpnu zmluvu č. 30201/356/2013/Turčianska Štiavnička/760/GEO‐NET medzi Obcou Turč. Štiavnička
a Národnou diaľničnou spoločnosťou. Predmetom zmluvy sú podľa LV č. 565 parcely č. 912/22 TTP –
výmera 2 m2 a parcela č. 913/23 – TTP o výmere 1 m2. Cena bola stanovená zákonom č. 87/2008 a jej výška
za uvedené nehnuteľnosti činí sumu 33,88 €.
Uzn. č. 20/2013
V zmysle zákona o platoch starostov plat starostu na výšku 1700 €
Uzn. č. 21/2013
200 € na zabezpečenie športovo‐kultúrnej akcie Horný‐Dolný, ktorá sa bude konať dňa 5. – 6. 7. 2013
Uzn. č. 22/2013
finančné náklady a materiálnu pomoc na zabezpečenie akcie Staroslovanská vatra, ktorá sa bude konať 21.
6. 2013.
Zobralo na vedomie:
Uzn. č. 23/2013
Sponzorský dar od firmy Ekofit ‐ výmenu okien v ZŠ s MŠ.
Uzn. č. 24/2013
Pridelenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z MDVRR vo výške 2 207,64 €
V Turč. Štiavničke, 4. júna 2013
Peter Očka
starosta obce
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