Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 12. decembra 2012
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Renáta Matisová, Ivana Tomková

Starosta privítal poslancov OZ a prítomných hostí na poslednom zasadnutí OZ v tomto
roku.
1. Zhodnotil predchádzajúce zasadnutie OZ.
2. Hlavná účtovníčka predložila úpravu rozpočtu roku 2012 a návrh rozpočtu na roky 2013‐
2015. Po vysvetlení p. Ševcechovou bola úprava rozpočtu na rok 2012 schválená. Po
vyjasnení niektorých položiek bol rozpočet na rok 2013 poslancami OZ schválený. Poslanci
takisto zobrali na vedomie rozpočet na roky 2014‐2015.
3. Hlavná kontrolórka prečítala prítomným stanovisko k návrhu rozpočtu. Takisto predniesla
návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013. Poslanci návrh schválili.
4. Investícia (projektová dokumentácia), ktorá sa týkala prestavby ZŠ s MŠ vo výške 7866,96 €
a prestavby CVČ vo výške 7070,30 €. Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku
2007 a s prestavbou týchto objektov sa vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii už
nepočíta. Poslanci navrhnuté zmarenie investície schválili.
5. Starosta predniesol návrh na schválenie nového Všeobecne záväzného nariadenia
o miestnych daniach. V novom VZN bolo navrhnuté zvýšenie sadzby z pozemkov ‐ OP a TTP
z 0,28% na 0,40% a zo záhrad, zastavaných plôch, stavebných pozemkov a ostatných plôch
z 0,28% na 0,35%. Takisto bolo navrhnuté nepatrné zvýšenie sadzby za stavby a byty.
Poslanci porovnali naše zmeny sadzby s okolitými obcami, kde skonštatovali, že sme mali
v okolí najnižšie sadzby zo všetkých obcí. Do nového VZN bola zapracovaná aj daň za
predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje. Poslanci návrh VZN o miestnych
daniach schválili.
6. Takisto bol predložený návrh na VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Nový návrh nezvyšuje poplatky za komunálny odpad, len sa upravujú
niektoré body, týkajúce sa vrátenia pomernej časti poplatku a predloženia dokladov
poplatníkmi, ktorí žiadajú zníženie poplatku. Poslanci návrh VZN o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválili.
7. V ďalšom bode bol poslancom predložený návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Turčianska Štiavnička. Poslanci
uvedené VZN so zapracovanými pripomienkami schválili.
8. Hl. účtovníčka predložila správu autorizovaného auditora o hospodárení a finančných
tokoch k 31. 12. 2011 s výrokom: v súlade zo zákonom o účtovníctve č. 431/2012. Poslanci
správu auditora zobrali na vedomie.
9. Starosta informoval poslancov o zbere bioodpadu (tráva, lístie, konáre, kuchynský odpad).
Keďže občania odpad už separujú, v blízkom období je potrebné, vzhľadom na prijatý zákon
o odpadoch, vážne sa touto problematikou zaoberať a nájsť vhodný a lacný spôsob jeho
likvidácie. Najvýhodnejšie je pre nás všetkých forma domáceho kompostovania odpadu
s využitím hodového kompostu do svojich záhrad. Podmienky, dôvody a spôsob
kompostovania bude predmetom ďalšieho zisťovania a následného zavedenia do
domácností.

10. Tiež informoval o tom, že pre obec je rizikové byť spoluorganizátorom akcie Štiavnický
kotlík. Akcia, napriek tomu, že šíri dobré meno obci nespĺňa všetky legislatívne podmienky
uvedené v zákone č. 479/2008. Poslanci s tým súhlasili a doporučili aby pán Jozef
Stankoviansky (hlavný organizátor) bol s týmto stanoviskom oboznámený. Obec sa bude
podieľať na akcii formou sponzorstva.
11. Pán Jozef Maják sa chcel informovať o tom, či sa bude pokračovať v kanalizácii. Starosta
mu oznámil, že obec požiadala o dotáciu a ak ministerstvo nejakú dotáciu obci poskytne,
bude sa pokračovať v začatej kanalizácii na ul. J. mája s SNP.
12. Potom dal starosta slovo Mgr. Ivanovi Hrozienčikovi ‐ riaditeľovi CVČ. Ten informoval
poslancov o novom zákone o CVČ. Podrobne oboznámil poslancov o zmene financovania
centra, ktoré musí byť doriešené do konca apríla budúceho roku. Predložil VZN o financiách
pre MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ. Poslanci navrhli prerokovať toto VZN v januári 2013.
13. V poslednom bode starosta prečítal poslancom príhovor o činnosti obce a OZ v roku 2012,
ktorý chce doručiť občanom do schránok. Poslanci s jeho návrhom súhlasili.
14. Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval poslancom za ich prácu v roku 2012.
V Turč.Štiavničke 12. 12. 2012, zapísala: Aurélia Ševcechová
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UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
12. decembra 2012

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:

Schvaľuje:
Uzn. č. 26/2012

‐

úpravu rozpočtu na rok 2012

Uzn. č. 27/2012 ‐

rozpočet na rok 2013

Uzn. č. 28/2012 ‐

návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013

Uzn. č. 29/2012 ‐
zmarenie investície prestavby ZŠ s MŠ vo výške 7866,96 €
a CVČ vo výške 7070,30 €
Uzn. č. 30/2012 ‐

VZN o miestnych daniach

Uzn. č. 31/2012 ‐
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Uzn. č. 32/2012 ‐
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Turčianska Štiavnička
Berie na vedomie :
Uzn. č. 33/2012

‐

návrh rozpočtu na roky 2014‐2015

Uzn. č. 34/212 ‐

správu auditora o hospodárení s majetkom obce
a finančných tokoch k 31. 12. 2011

V Turč. Štiavničke, 12. decembra 2012

Peter Očka
starosta obce

