Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 6. mája 2015
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Gregor Miroslav, Ivana Tomková

1. Starosta previedol kontrolu uznesenia a zápisnice z minulého zasadnutia OZ.
2. Predloženú Smernicu č. 1/2015 ,, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom
štátu, ktorý obec užíva“ poslanci jednohlasne schválili.
3. Predloženú Smernicu č. 2/2015 ,,O verejnom obstarávaní“ poslanci zobrali na vedomie
4. Predloženú Smernicu č. 3/2015 ,,Na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly“ poslanci zobrali
na vedomie.
5. Predložený ,,Organizačný poriadok Obecného úradu“ poslanci zobrali na vedomie.
6. Predloženú ,,Zmluvu o nájme nehnuteľného majetku“ medzi obcou Tur. Štiavnička a Občianskym
združením Centrum environmentálnej výchovy Turiec poslanci jednohlasne schválili v plnom
rozsahu s platnosťou do 31. 12. 2015.
7. Starosta informoval o vytvorení Komisie Obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu.
S rokovania vyplynul návrh na týchto členov komisie: Mgr. art. Peter Vrabec – predseda, Mgr.
Martina Hrušková – člen, Stanislav Sajdák. Poslanci návrh členov komisie schválili.
8. Poslancom starosta predložil návrh na odkúpenie polievacieho automobilu na verejnú zeleň. Tento
automobil je viacúčelový a môže sa využiť nielen na polievanie verejnej zelene, ale aj hasenie
požiarov a pomoc pri iných živelných udalostiach v obci. Automobil V3S bude uskladnený
v hasičiarni. Cena automobilu je 7 500 € ‐ bez príslušných hadíc, potrebných na polievanie zelene na
cintoríne. Peter Švrlo a Stanislav Sajdák ešte pred zakúpením automobilu, tento riadne preskúšajú
a vyžiadajú si od predávajúceho Petra Slobodníka (DHZ Sučany) jeho predvedenie. Poslanci tento
návrh schválili
9. Taktiež na návrh poslanca Petra Švrlu schválili odpredaj automobilu 1203 – špeciál, ktorý je už
nepoužiteľný.
10. V súvislosti so zakúpením automobilu na polievanie zelene a taktiež zakúpením kosačky na verejnú
zeleň predložila hl. účtovníčka pani Rybárová návrh na zmenu rozpočtu. Poslanci túto zmenu
rozpočtu schválili a rozpočtové opatrenia č. 1 a 2 zobrali na vedomie.
11. Starosta ďalej informoval poslancov OZ o priebehu rokovania s firmou Grant Projekt, ktorá nám
vypracuje ďalšiu žiadosť na Protipovodňové opatrenia za 10%‐tnú cenu. Počkáme na výzvu
a žiadosť znovu predložíme. Ďalej informoval o zahájení výstavby el. sietí na dolnom záhumní, obec
poskytla priestor na množenie netopierov v podkroví budovy bývalej ZŠ, informoval poslancov OZ
o kontrole z Min. vnútra na archív, o kontrole z Okresnej prokuratúry na školskú dochádzku, resp.
riešenie záškoláctva správnym konaním, ďalej informoval o novom programovacom období z EÚ na
roky 2015‐2020 pre obce do 1000 obyvateľov, poďakoval za aktivitu Mgr. art. Vrabca pri stavaní
mája, zhodnotil oslavy 70‐výročia oslobodenia obce. Ďalej informoval o neúmerne zvýšených
poplatkoch SOZY (Slovenský ochranný zväz autorský) za všetky hudobné produkcie na kultúrnych
podujatiach, ktoré sa v obci usporiadajú, ďalej o vypracovaní revíznych správ v ZŠ s MŠ, Obecnom
úrade, KD, o zabezpečení zdravotného dohľadu pre pracovníkov obce, informoval o pripravovanom
školení hasičov, o pripravovanom seminári s ukážkou správneho kompostovania pre občanov a
ďalšie informácie.
12. Poslankyňa Mgr. Hrušková informovala o brigáde – čistenie okolia obce s mladými školákmi, za čo
jej starosta vyslovil poďakovanie. Ďalej bude pravidelne pripravovať mladých hasičov na súťaže po
vzájomnej dohode s M. Gregorom aj v priestoroch futbalového ihriska.
13. Mgr. art. Peter Vrabec navrhol, že by bolo vhodné, aby sme do VZN začlenili aj dodržiavanie
denného kľudu vo sviatok, predovšetkým v nedeľu. Tento návrh bude ešte prerokovaný na
najbližšom zasadnutí OZ.

Dňa 6. 5. 2015 zapísala Magdaléna Rybárová
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zástupca starostu

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

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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
z 6. mája 2015
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 9/2015 ‐

Smernicu č. 1/2015 ‐ ,,Zásady hospodárenia a nakladania

Uzn. č. 10/2015

‐

Uzn. č. 11/2015
Uzn. č. 12/2015
Uzn. č. 13/2015

‐
‐
‐

Zobralo na vedomie:
Uzn. č. 14/2015
‐
Uzn. č. 15/2015
‐
Uzn. č. 16/2015
‐
Uzn. č. 17/2015

‐

s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý obec užíva“
Nákup automobilu (špeciál) na polievanie a údržbu verejnej zelene
s využitím aj na hasičské účely v cene do 8 000 € s príslušnými
hadicami potrebnými na polievanie zelene na cintoríne.
Odpredaj automobilu 1203 – špeciál
Zmenu rozpočtu
Zmluvu o nájme nehnuteľného majetku medzi Obcou a OZ CEV
Turiec (bývalá základná škola) v plnom rozsahu, do 31. 12. 2015

rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2015
Smernicu č. 2/2015 ‐ ,,O verejnom obstarávaní“
Smernicu č. 3/2015 ‐ ,,Na zabezpečenie vykonávania finančnej
kontroly“
Organizačný poriadok Obecného úradu

V Turč. Štiavničke, 6. 5. 2015

Peter Očka
starosta obce

