Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 8. októbra 2013

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Ivana Tomková, Ing. Miroslav Slezák

1. Starosta privítaním prítomných otvoril rokovanie OZ. Podľa priložených zápisníc zhodnotil predošlé
rokovanie OZ a podal poslancom potrebné informácie:
Soňa Krpelcová pozastavila prevádzku potravín GUT do 1. 4. 2014.
Ministerstvo kultúry SR nepodporí žiadosť na opravu domu smútku
Okná a žalúzie v ZŠ s MŠ sú vďaka sponzorovi firme EKOFIT hotové.
2. Financie na Súkromné centrum voľného času DEEP na naše deti, ktoré toto navštevujú
nepoukážeme, z dôvodu podpory nášho Envirocentra voľného času.
3. Asfaltovanie na ul. 9. mája po kanalizácii je hotové. Občania nie sú veľmi s prácou a formou
vyspravenia spokojní, ale žiaľ, na kvalitnejšie riešenie obec finančné prostriedky nemá. Je to však
predsa o niečo lepšie a čas ukáže a všetko preverí
4. Starosta v letných mesiacoch urobil námatkovú kontrolu v domových kuka nádobách v niektorých
domácnostiach. Zhodnotil, že občania pristupujú k tomuto dosť nezodpovedne a dávajú do kuka
nádob odpad, ktorý tam nepatrí a je ho možné triediť. Tým by sa hlavne im ušetrili financie. Na
základe týchto skutočností poslal znovu informačný podrobný list, kde im všetko vysvetlil. Čas
a finančné náklady na odpad ukážu, či to občania budú vo vlastnom záujme rešpektovať, alebo nie.
Podľa toho sa urobí návrh rozpočtu na budúci rok.
5. Starosta informoval občanov listom do každej domácnosti na ul. 1. mája, že nebola podporená
žiadosť na rekonštrukciu jarku z Eurofondov. Vyzval občanov na spoluprácu aby si vo vlastnom
záujme vyčistili jarok. Obec odvezie nánosy bahna a trávy. Občania to pochopili a jarok si dobre
vyčistili.
6. Starosta zhodnotil koncert REVIVAL NIGHT, ako veľmi úspešnú akciu, ktorá bude pokračovať aj na
budúci rok, ale v inom obsadení kapiel.
7. Starosta informoval poslancov o plánovanej akcii v KD DJ starnú dňa 23. 11. 2013. Poslanci súhlasili
s akciou aj za predpokladu nižšieho nájmu. Spodná hranica 500 €.
8. Pani Fischerová informovala o termíne Jarmoku ľudových remesiel 14. 12. 2013.
9. Envirocentrum voľného času Turčianska Štiavnička pravdepodobne od 1. 1. 2013 prechádza pod
mesto Martin, resp. CVČ Kamarát. Malo by to byť asi najvýhodnejšie riešenie pre samotné
fungovanie, predovšetkým z finančného hľadiska. Terajšia budova Envirocentra voľného času bude
však naďalej slúžiť formou vysunutého pracoviska a nájomnej zmluvy. Ukončenie zmluvného vzťahu
zamestnancov bude riešené dohodou – preplatením dovolenky u dvoch pracovníkov s podmienkou,
že podpíšu rozviazanie pracovnej zmluvy dohodou, bez vyplatenia odstupného. Financie z rozpočtu
na preplatenie dovolenky vo výške 7 746,16 € poslanci schválili s podmienkou postupného
vyplatenia do 31. 12. 2013.
10. Hlavná účtovníčka pani Ševcechová predložila návrh na úpravu rozpočtu CVČ na výšku 64 247 €.
Poslanci návrh na úpravu rozpočtu schválili.
11. Hlavná účtovníčka pani Ševcechová predložila návrh na úpravu rozpočtu obce k 30. 9. 2013
v príjmových položkách. Poslanci tento návrh schválili.
12. Prítomní občania: Peter Švrlo a Martina Hrušková žiadali finančne podporiť opravu motora na
striekačke a dokúpiť hadice, predovšetkým na súťaže mladých požiarnikov. Predpokladaná suma
2 500 € bude zahrnutá do rozpočtu na rok 2014.
13. Marián Smolár žiadal namontovať zatvárací systém na vchodové dvere do bytoviek. Financovať sa
to bude z fondu opráv. Poslanci so žiadosťou súhlasili.
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14. Pani Malovecká poukázala na nutnosť položenia rigólov na ulici 9. mája. Starosta privítal aktivitu
pani Maloveckej, žiaľ, obec financie na položenie rigólov na celú ulicu nemá.
15. Poslankyňa pani Ivana Tomková poukázala na čiernu skládku odpadu za potokom (za Krále). Je
potrebné sa spojiť s majiteľom a skládku očistiť.

V Turč. Štiavničke 8. 10. 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
8. októbra 2013

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 31/2013 ‐

preplatenie dovolenky dvom pracovníkom CVČ za obdobie
9‐12/2013 v sume 7 746,16 €

Uzn. č. 32/2013 ‐

úpravu rozpočtu v CVČ na výšku 64 247 €

Uzn. č. 33/2013 ‐

úpravu rozpočtu v príjmoch obce k 30. 9. 2013

Uzn. č. 34/2013 ‐

montáž samozatváracieho zariadenia na dvoch vchodoch v nájom‐
nej bytovke

V Turč. Štiavničke, 8. októbra 2013

Peter Očka
starosta obce
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