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podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Renáta Matisová

Z príležitosti 73. výročia oslobodenia obce Turčianska Štiavnička, všetci poslanci si spoločne uctili pamiatku padlých
občanov v 2. sv. vojne položením kytíc pri pamätníku padlých, ako aj na hroboch neznámych vojakov. Po tomto
pietnom akte sa uskutočnilo riadne zasadnutie OZ v zasadačke OcÚ.
Starosta privítal prítomných a previedol kontrolu zápisnice a uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Matrikárka pani Anna Fischerová navrhla poslancom upraviť odmeňovací poriadok účinkujúcich členov ZPOZ. Poslanci
s návrhom pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných súhlasili.
Zástupca starostu Mgr. art. Peter Vrabec, informoval prítomných o prípravách Behu oslobodenia s konštatovaním, že
má všetko podstatné pripravené. Niektoré veci bude riešiť so starostom.
Starosta informoval poslancov OZ, že na Rade ZMOT-u bol podaný návrh, aby obec Turč. Štiavnička usporiadala Lesné
športové hry samosprávy Turca dňa 14. júna 2018. Poslanci s usporiadaním športových hier súhlasili. Taktiež prisľúbili
aj pomoc pri organizovaní tohto regionálneho podujatia.
Starosta predložil poslancom Návrh kúpnej zmluvy medzi TURVOD a. s., Martin a Obcou Turčianska Štiavnička z 9. 9.
2008. Jedná sa o odpredaj verejnej kanalizácie ,,Stoky AB – PVC-U DN 300 v dĺžke 770 m za čiastku vtedajších 280 000
Sk, ktoré boli v roku 2008 obci vyplatené ako povinných 5 % vlastných zdrojov z celkovej dotácie na kanalizáciu
poskytnutej v roku 2008 z Environmentálneho fondu vo výške 5 600 000 Sk. Poslanci s návrhom kúpnej zmluvy
s pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných súhlasili.
Starosta predložil poslancom Zmluvu o nájme a prevádzkovaní splaškovej kanalizácie medzi TURVOD a. s., Martin
a obcou Turč. Štiavnička v časti: Turč. Štiavnička-kanalizácia, IBV Majer: PP DN 315 v celkovej dĺžke 135,80 ma PP DN
300, SN 16 v celkovej dĺžke 66,20 m, kanalizačné šachty a 5 ks kanalizačných prípojok. Cena nájmu je stanovená 1 €/rok
bez DPH. Poslanci s návrhom Zmluvy o nájme a prevádzkovaní splaškovej kanalizácie súhlasili s pomerom hlasov 7 zo 7
prítomných.
Starosta predložil žiadosť Branislava Hrabovského na prenájom zasadačky OcÚ na príležitostné fotografovanie. Poslanci
po vzájomnej rozprave prenájom schválili s pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných s poplatkom 20 € za každú akciu. Akcie
je potrebné vopred nahlásiť pani Fischerovej, aby bola zasedačka voľná.
Starosta predložil poslancom žiadosť Michala Kšenzuliaka, bytom Gándího 5090/9, Martin-Záturčie, na odkúpenie časti
parcely č. 384 (za spoločným dvorom Gregorová Gabriela – Poloncová Emília) na ul. 9. mája, z dvoch častí v celkovej
2
výmere spolu 57 m . Keďže sa jedná o dve malé plochy, nespĺňajúce charakter stav. pozemku a uvedená parcela je
2
pre obec nepotrebná, poslanci pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných súhlasil o odpredajom za cenu 1 €/m . Pán
Kšenzuliak si dá vypracovať GP, na základe ktorého sa výmera upresní a uzatvorí kúpna zmluva.
Starosta informoval poslancov, že PHSR obci Turč. Štiavnička skončila platnosť a je potrebné celý PHSR aktualizovať
a vypracovať nový. Taktiež je potrebné vypracovať aj Komunitný plán obce. Cena za vypracovanie obidvoch
dokumentov je 700 €. Poslanci vypracovanie PHSR a Komunitného plánu schválili počtom hlasov 7 zo 7 prítomných.
Starosta informoval poslancov o schválení dotácie o nenávratný finančný príspevok vo výške 549 761,20 € na projekt:
Stavebné úpravy kultúrneho domu za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. Poslanci s potešením
zobrali informáciu na vedomie.
Starosta dal vypracovať projekt na umiestnenie spomaľovačov na ul. 1. mája z dôvodu rýchlej jazdy niektorých vodičov
motorových vozidiel.
Poslanci upozornili a požiadali nutnú opravu výtlkov na cestách po zimnej údržbe. Starosta hovoril, že už oslovil firmu
na uvedené práce. Ďalej poslanci poukázali na rozsiahlu čiernu skládku pri Váhu. Starosta informoval prítomných, že

žiadal financie z Environmentálneho fondu na jej likvidáciu, ale neúspešne. Obec bude musieť na vlastné náklady
skládku odpratať, opatriť tabuľami, prípadne fotopascou. Poslanci poukázali za neporiadok v okolí bytovky. Starosta
oboznámil prítomných, že 28. apríla bude brigáda nájomníkov – jarné upratovanie okolia bytovky. V mesiaci november
2017, bol s nájomníkmi prerokovaný domový poriadok, ktorý žiaľ, niektorí nájomníci nedodržujú v plnom rozsahu.
Starosta napísal výzvu nájomníkom na dodržiavanie domového poriadku s možnosťou podmienečného ukončenia
nájomného vzťahu pri jeho nedodržiavaní.

V Turč. Štiavničke, 11. apríla 2018, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
Schvaľuje:
Uzn. č. 8/2018

- úpravu odmeňovacieho poriadku pre účinkujúcich členov ZPOZ
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných

Uzn. č. 9/2018

- Návrh kúpnej zmluvy medzi TURVOD a. s., Martin a Obcou Turčianska
Štiavnička z 9. 9. 2008. Jedná sa o odpredaj verejnej kanalizácie
,,Stoky AB – PVC-U DN 300 v dĺžke 770 m za čiastku vtedajších 280 000
Sk, ktoré boli v roku 2008 obci vyplatené ako povinných 5 % vlastných
zdrojov z celkovej dotácie na kanalizáciu poskytnutej v roku 2008
z Environmentálneho fondu vo výške 5 600 000 Sk,
pomerom hlasov 7
zo 7 prítomných.

Uzn. č. 10/2019

- Zmluvu o nájme a prevádzkovaní splaškovej kanalizácie medzi
TURVOD a. s., Martin a obcou Turč. Štiavnička v časti: Turč. Štiavničkakanalizácia, IBV Majer: PP DN 315 v celkovej dĺžke 135,80 ma PP DN
300, SN 16 v celkovej dĺžke 66,20 m, kanalizačné šachty a 5 ks
kanalizačných prípojok. Cena nájmu je stanovená 1 €/rok bez DPH
s pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

Uzn. č. 11/2018

- žiadosť Branislava Hrabovského o prenájom zasadačky OcÚ na
príležitostné fotografovanie za poplatok 20 € za jedno fotografovanie
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných

Uzn. č. 12/2018

- žiadosť Michala Kšenzuliaka, bytom Gándího 5090/9, Martin-Záturčie,
na odkúpenie časti parcely č. 384 (za spoločným dvorom Gregorová
Gabriela – Poloncová Emília) na ul. 9. mája, z dvoch častí v celkovej
výmere spolu 57 m2. Keďže sa jedná o dve malé plochy, nespĺňajúce
charakter stav. pozemku, a uvedená parcela je pre obec nepotrebná, za cenu 1 €/m2
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

Uzn. č. 13/2018

- vypracovanie Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
a Komunitného plánu obce spolu za cenu 700 €
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných

Berie na vedomie:
Uzn. č. 14/2018
- informáciu o schválení dotácie o nenávratný finančný príspevok vo
výške 549 761,20 € na projekt: Stavebné úpravy kultúrneho domu
za účelom zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy
V Turčianskej Štiavničke, 11. 4. 2018

Peter Očka
starosta obce

