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podľa prezenčnej listiny
Renáta Matisová, Ing. Ján Jankovič

Zasadnutie OZ sa v súvislosti s rozšírením pandémie COVID-19 viedlo za dodržania prísnych
hygienických opatrení (respirátory, odstupy, ruky). Starosta privítal prítomných, previedol
kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ a podal informácie o prevedenej činnosti.
1. Starosta oslovil poslancov aby sa vyjadrili, prípadne doplnili, zmenili vopred predložený
návrh VZN o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade. Poslanci po malých
pripomienkach uvedené VZN schválili pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
2. Samotným zavedením zberu Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa budú
poslanci zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ po zistení starostom od iných obcí, akým
spôsobom majú tento zber zavedení, aby bol zber čo možno najefektívnejší.
3. Starosta predložil poslancom žiadosť Jany Bražinovej VO trading, Čsl. Armády 374/14A,
038 51 Turč. Štiavnička o prenájom časti voľných priestorov v bývalej ,,olejničke“ sklad
priemyselnej soli. Poslanci sa dohodli a žiadosť schválili pomerom hlasov 6 zo 6
prítomných za sumu nájmu 100 € za mesiac.
4. CEV Turiec v zastúpení Mg. Martinom Kondekom požiadal o prenájom voľných priestorov
Hasičiarne na činnosť CEV. Poslanci žiadosť schválili pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
s tým, aby tam z dôvodu zápachu nedržali žiadne zvieratá, ktoré potrebujú na svoju
environmentálnu činnosť. V najnutnejšom prípade je možné chovať živočíchy v teráriu. Po
uvoľnení opatrení v súvislosti s COVID-19 bude spoločné stretnutie, kde sa dohodnú
podmienky a výška nájmu.
5. Jaroslav Rataj ml. ul. Hviezdoslavova 21/300 predložil žiadosť na prenájom časti
nebytových priestorov v bývalej olejničke – kuchynka, WC na účel hydroponického
pestovania mikrozeleniny. Poslancom sa tento projekt pestovania uvedenej zeleniny
pozdával a prenájom schválili pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných. V mesiaci jún bude
spoločné stretnutie, kde sa dohodne cena a podmienky prenájmu.
6. Turvod a. s, Martin predložil Zmluvu o zriadení vecného bremena z dôvodu prístupu,
opravy a prevádzky zabudovanej kanalizácie na parcele E KN č. 650/1 (pred
pohostinstvom U Grófa). Poslanci pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných Zmluvu o zriadení
vecného bremena schválili.
7. Starosta informoval poslancov o spôsobe vysporiadania budúcej komunikácie na
,,záhumní“, ktorá má slúžiť k budúcej IBV. Zo strany obce je potrebné po uvoľnení opatrení
v súvislosti s pandémiu COVID 19 sa stretnúť s majiteľmi jednotlivých parciel za účelom

vysporiadania pozemkov pod komunikáciu formou 1€/za celú výmeru jednotlivých parciel
určených pod komunikáciu. Obec potom na tejto parcele dá odkryť ornicu, uloží ju na
miesto určené Okresným úradom – príslušným odborom a na miesto ornice navezie tzv.
,,makadam“. Ostatné práce súvisiace so zabudovaním IS budú predmetom rokovania
s vlastníkmi a záujemcami o IBV.
8. Starosta informoval poslancov, že bola predlžená lehota na úkon vydanie územného
rozhodnutie firme RL Trading s. r. o., Puškinova 461/1 Martin, ktorá pripravuje prístupovú
cestu a IS k IBV na parcelách ,,za potokom za Krále“. Lehota bola predĺžená z dôvodu
petície občanov, ktorí poukazujú na podložie cesty, ktoré nie je vhodné na prejazd
ťažkotonážnych nákladných vozidiel počas výstavby jednotlivých rodinných domov. Po
uvoľnení pandemických opatrení bude zvolané riadne konanie, na ktorom sa o viacerých
možnostiach bude rokovať. Možnosti sú: po uložení sietí do uvedenej cesty dať ju do
takého stavu (spevniť dostatočnou vrstvou betónu, alebo iný spevňovací materiál), aby
bolo možné po nej jazdiť s nákladnými automobilmi počas výstavby. Alebo cestu k IBV
zokruhovať cez mostík niže dediny.
9. Starosta v čase uvoľnených pandemických opatrení zvolá občanov, bývajúcich na časti
ulice 9. mája a SNP k možnej realizácii kanalizačných prípojok.
10. Starosta oslovil Petra Švrlu, ktorý zabezpečí montáž ostnatého drôtu na oplotenie
zberného dvora. Zároveň je potrebné za zberným dvorom vybudovať miesto na dočasné
uskladnenie BRO – konáre a záhradný odpad. Starosta osloví niekoho zo živnostníkov, ktorí
sa podobnou činnosťou zaoberajú, aby navrhol riešenie a vypracoval cenovú ponuku.
11. Samuel Hopko, bytom v Turč. Štiavničke na ul. 1. mája písomne požiadal o odkúpenie
parcely č. 90/4, ktorá sa nachádza pred jeho domom a zasahuje až do existujúceho jarku,
cez ktorý si chce urobiť prejazd. Poslanci žiadosť schválili pomerom hlasov 6 zo 6
prítomných za cenu 2 €/m2.
12. Ján Mráz ponúkol od firmy BKL – elektro pouličné LED osvetlenie. Po vzájomnej dohode
medzi poslancami bolo dohodnuté objednať 10 ks 30 W a 4 ks 60 W, ktoré sa budú
postupne meniť za jestvujúce svietidlá.

V Turč. Štiavničke, 11. marca 2021, zapísala Ivana Tomková
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
11. marca 2021
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke schvaľuje:
1. Uzn. č. 1/2021

2. Uzn. č. 2/2021

3. Uzn. č. 3/2021

4. Uzn. č. 4/2021

5. Uzn. č. 5/2021

6. Uzn. č. 6/2021

- Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnom odpade a drobnom
stavebnom odpade.
Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
- žiadosť Jany Bražinovej, bytom Čsl. Armády 374/14A o prenájom
časti nebytových priestorov v bývalej ,,olejničke“ na účel uskladnenia
technickej soli za sumu 100 €/mesiac.
Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
- žiadosť Jaroslava Rataja ml., bytom ul. Hviezdoslavova 21/300,
038 51 Turč. Štiavnička o prenájom časti nebytových priestorov
v bývalej ,,olejničke“ na účel pestovania hydroponickej mikrozeleniny.
Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
- žiadosť Centra environmentálnej výchovy Turiec, Severná 6,
036 01 Martin za účelom prenájmu budovy hasičiarne (časť 1. nadzemného podlažia a celé 2. nadzemného podlažie) na výchovno-vzdelávaciu
environmentálnu činnosť pre žiakov ZŠ.
Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
- zmluvu o zriadení vecného bremena z dôvodu práva vstupu
v prospech oprávneného z vecného bremena – Turčianska vodárenská
spoločnosť, a. s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin za účelom prevádzkovania, opravy a údržby kanalizácie na parcele E-KN č. 650/1 v k. ú. Turč.
Štiavnička.
- žiadosť Ing. Samuela Hopku, bytom ul. 1. mája, 038 51 Turč. Štiavnička
o odkúpenie časti parcely č. 90/4 (pred jeho rodinným domom po
jarok). Tento pozemok s jarkom si chce upraviť. Je potrebné vyhotoviť
GP na oddelenie uvedenej parcely, ktorá je predmetom odkúpenia.
Poslanci žiadosť schválili za cenu 2 €/m2 pomerom hlasov 6 zo 6
prítomných.

Berie na vedomie:
7. Uzn. č. 7/2021
-

informácie uvedené v zápisnici zo dňa 11. 3. 2021.

V Turč. Štiavničke, 11. 3. 2021
Peter Očka
starosta obce

