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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
11. apríla 2019

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Ing. Ján Jankovič, Peter Švrlo

1. Starosta poďakoval poslancom, že sa tento deň všetci zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti 74. výročia
oslobodenia obce pri pamätníku a hroboch padlých občanov.
2. Starosta oboznámil poslancov s programom zasadnutia a zároveň previedol kontrolu uznesení z 14. marca 2019.
3. Starosta predložil návrh hl. účtovníčky pani Rybárovej na zmenu rozpočtu podľa prílohy (zakúpenie konvektomatu
do kuchyne v ZŠ s MŠ a ošetrenie a výrub lipy na cintoríne). Poslanci zmenu rozpočtu schválili pomerom hlasov 6
zo 6 prítomných.
4. Pani Fischerová predložila poslancom majetkové priznania starostu obce, riaditeľky školy a hlavného kontrolóra.
Poslanci sa oboznámili s majetkovými priznaniami a ich obsah zobrali na vedomie.
5. Poslanci odporučili schváliť Valnému zhromaždenie TURVOD, do dozornej rady Turčianskej vodárenskej
spoločnosti a. s., za dolný Turiec starostu obce Sučany Martina Rybára. Poslanci návrh schválili pomerom hlasov 6
zo 6 prítomných.
6. Starosta informoval poslancov o prevedených prácach, na ktorých sa dohodli na minulom zasadnutí OZ: oprava
plota na Zbernom dvore, osadenie informačnej tabule, vyhradenie miesta pre bicykle, zakúpenie konvektomatu
do kuchyne ZŠ s MŠ, ošetrenie líp na cintoríne, očistenie pomníka a hrobov padlých, zamestnanie na dohodu pána
Petra Matisa ako zodpovednú osobu do Zberného dvora, ďalej o prácach na vyspravení jám po rekonštrukcii
vodovodu na futbalovom ihrisku . . .
7. Ďalej starosta informoval o nutnosti opravy strechy a oplotenia rodného domu Jána Kostru, taktiež zakúpenia
prenosných lavíc k domu smútku počas pohrebov. Poslanci navrhli urobiť pred COOP Jednota parkovisko pre autá.
8. Zástupca starostu Mgr. art. Peter Vrabec informoval o prípravách Behu oslobodenia, ako aj príprave akcie
Stavanie mája.
V Turč. Štiavničke, 11. apríla 2019, zapísala Ivana Tomková
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zástupca starostu
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn. č. 15/2019 ‐ zmenu rozpočtu podľa prílohy. Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
Uzn. č. 16/2019 ‐ starostu obce Sučany Martina Rybára za člena dozornej rady
TURVOD a. s., Martin za obce Dolného Turca.
Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných poslancov.
Zobralo na vedomie:
Uzn. č. 17/2019

‐ majetové priznania starostu obce, riaditeľky ZŠ s MŠ
a hlavného kontrolóra obce

V Turč. Štiavničke, 11. 4. 2019

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

