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ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Michal Maják

1. Starosta privítal poslancov, ako aj prítomných občanov podľa prezenčnej listiny Následne previedol kontrolu
uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. V dostatočnom predstihu boli poslancom na pripomienkovanie a kontrolu elektronicky zaslané materiály:
Výročná správa obce za rok 2018, Záverečný účet obce za rok 2018 a čerpanie rozpočtu za I.Q 2019. Starosta
vyzval poslancov, aby sa k uvedeným materiálom vyjadrili. Hlavný kontrolór obce Ing. Hlavatý predniesol
stanovisko k Záverečnému účtu obce s odporučením tento schváliť bez výhrad. Následne poslanci Záverečný
účet obce za rok 2018 a použitie prebytku rozp. hospodárenia na tvorbu rezervného fondu v sume 8 825,66 €.
schválili bez výhrad s pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
3. HK Ing. Hlavatý predložil na schválenie poslancom OZ plán kontrol na II. polrok 2019. Poslanci tento návrh
schválili pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
4. Hl. účtovníčka pani Rybárová predložila poslancom OZ čerpanie rozpočtu za I. kvartál 2019. Poslanci čerpanie
rozpočtu schválili počtom hlasov 6 zo 6 prítomných.
5. Taktiež starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k zaslanej Výročnej správe za rok 2018, Poslanci nemali
žiadne pripomienky a Výročnú správu za rok 2018 pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných schválili.
6. Hl. účtovníčka, pani Rybárová predložila na schválenie a vysvetlila zmenu rozpočtu. Poslanci po vysvetlení
zmenu rozpočtu pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných schválili.
7. Predmetom ďalšieho rokovania bola petícia občanov, bývajúcich na ul. 9. mája, ktorá sa týkala nutnej
rekonštrukcie cesty. Starosta vysvetlil všetkým prítomným, že vyšla výzva na rekonštrukcie ciest, do ktorej sa
obec už v tomto čase zapojila a začali sa prípravné práce na žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.
Starosta vysvetlil občanom, že oprava tejto cesty je aj pre poslancov prioritná, že je potrebné ešte dokončiť po
ul. SNP kanalizáciu v dĺžke asi 100 m a potom, ak bude obec v žiadosti o NFP úspešná, bude celá cesta riadne
rekonštruovaná. Zároveň starosta, ale aj poslanci poukázali, že aj ostatné uličky, cesty sa robili postupne,
občania museli vydržať a nakoniec sa aj dočkali. Jedná sa hlavne o ulicu 1. mája, ktorá bola v havarijnom
stave, ulica v majeri, a bočné uličky na ul. Partizánov. Avšak, koncom júna bude prioritne aj na tejto ulici
prevedená úprava – zaplátanie asfaltom najhorších úsekov, jám. O priebehu prác a výsledku žiadosti o NFP
bude verejnosť informovaná na zasadnutiach OZ.
8. V ďalšej diskusii odzneli viaceré požiadavky: Michal Šťastek poukázal na poškodený rozhlasový stĺp, na ul. 9.
mája pred jeho domom, ktorý je potrebné vymeniť, alebo opraviť, ďalej je potrebné zhotoviť nový mostík cez
potok pri pohostinstve Hatrick na ihrisku, pani Galie poukázala na rozpadajúci sa komín na dome pani
Matkovičovej na ul. 9. mája, Mgr. art. Peter Vrabec vysvetlil občanom, prečo sa tento rok nekonal Deň detí,

ďalej informoval o príprave Staroslovanskej vatry, starosta informoval a pozval poslancov na LŠ hry
samosprávy Turca, ktoré sa budú konať 7. júna v obci Háj, na záver starosta pozval občanov na Výstup na Kľak,
konaný 8. júna.

V Turč. Štiavničke, 5. júna 2019, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn. č. 18/2019 Uzn. č. 19/2019
Uzn. č. 20/2019 Uzn. č. 21/2019 Uzn. č. 22/2019 Uzn. č. 23/2019 -

Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie
bez výhrad. Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
- Výročnú správu obce za rok 2018. Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
Zmenu rozpočtu pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
čerpanie rozpočtu za prvý kvartál 2019
pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
Fondu vo výške 8825,66 €. Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2019
Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.

Zobralo na vedomie:
Uzn. č. 24/2019

-

stanovisko hl. kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018

V Turč. Štiavničke, 5. 6. 2019

................................................
Peter Očka
starosta obce

