Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
11. apríla 2011
Prítomní: poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, starosta, zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Miroslav Tavel
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Pri príležitosti 66. výročia oslobodenia obce Turčianska Štiavnička, poslanci OZ položili
na hroby padlých kytice kvetov. Po tejto pietnej spomienke začalo riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v zasadačke OcÚ.
Starosta informoval poslancov o stretnutiach s občanmi, ktorí majú pozemky na záhumní
(za starou bytovkou). Pokračovalo sa v hľadaní riešenia na vytvorenie niekoľko (6-8)
stavebných pozemkov. Po viacstrannej dohode, budú parcely majetko-právne
vysporiadané. Občania darujú obci časť parcely na komunikáciu. Zároveň sa budú finančne
podieľať na nákladoch spojených s právnymi a geodetickými službami.
Starosta informoval o zadaní vypracovania návrhu na rekonštrukciu Zberného dvora.
Starosta informoval, že na základe kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Základnej škole s materskou školou, je nutná rekonštrukcia kuchyne, WC a umyvárky
v MŠ. Poslanci s rekonštrukciou súhlasili. Starosta dal vypracovať cenové ponuky
a poslanci sa k tomu ešte vyjadria.
Poslanci OZ schválili vlastnú preklenovaciu pôžičku (finančné prostriedky z diaľnice) na
protipovodňové opatrenia (úprava jarku na ul. 1. mája) a rekonštrukciu cesty v Majeri.
Miroslav Tavel, žiada vyčistiť jarok na ul. Hviezdoslavovej. Poslanci súhlasili.
Ing. Miroslav Slezák, žiada upraviť okolie ihriska (pohostinstva, šatní), aby toto
prostredie bolo pekné, lebo na futbal chodí veľa návštevníkov a je to obecný majetok. M.
Slezák sa dohodne s Radom Kolenom, ak by niektoré práce sám previedol. Poslanci
s týmto návrhom súhlasili.
Ivana Tomková, žiada opraviť cestu (uličku), lebo je v daždivých dňoch na pešo takmer
nepriechodná. Starosta uviedol, že na takú finančne náročnú rekonštrukciu zatiaľ financie
nie sú, ale časom sa bude hľadať riešenie.
Michal Maják žiada vyrobiť novú informačnú tabuľu na Hasičiareň.
Poslanci OZ schválili starostovi odmeny vo výške 20 %. Starosta sa odmien vzdal, poslanci
však na svojom návrhu trvali.

V Turčianskej Štiavničke, dňa 12. apríla 2011, zapísala Aurélia Ševcechová

