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ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
12. december 2018

ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Peter Švrlo
1. Starosta privítal poslancov OZ ako aj prítomných občanov. Za overovateľov zápisnice navrhol Ivanu
Tomkovú a Renátu Matisovú. Keďže Renáta Matisová nebola prítomná, navrhol pre dnešné rokovanie za
Renátu Matisovú, Petra Švrlu. Poslanci návrh starostu schválili pomerom hlasov 5 z prítomných
poslancov.
2. Za zapisovateľa všetkých zápisníc zasadnutí OZ navrhol starosta pani Magdalénu Rybárovú. Poslanci
tento návrh schválili pomerom hlasov 5 z 5 prítomných poslancov .
3. K predloženému rozpočtu na rok 2019‐21 prečítal svoje stanovisko hl. kontrolór Ing. Jaroslav Hlavatý
s odporučením tento rozpočet na rok 2019 schváliť bez programovej štruktúry a na roky 2020‐21 zobrať
na vedomie. Poslanci po konzultácií a rôznych vysvetleniach rozpočet na rok 2019 schválili pomerom
hlasov 5 z 5 prítomných. Rozpočet na rok 2020‐2021 zobrali na vedomie.
4. Starosta predložil poslancom žiadosti na finančnú dotáciu pre CVČ, ktoré navštevujú deti s trvalým
pobytom v Turč. Štiavničke podľa priloženého počtu a zoznamu takto:
Rimsko‐katolícka cirkev, Žilinská diecéza, Žilina
5 detí
150 €
Deep Dance Center, s. r. o. Martin
11 detí
330 €
CVČ Domino, Vrútky
4 deti
120 €
Kamarát, CVČ Martin
16 detí
480 €
OZ CEV Turiec Martin (Turč. Štiavnička)
42 detí
1260 €
Poslanci uvedené žiadosti, podľa zoznamu a počtu detí s výškou sumy 30 € na jedno dieťa schválili
pomerom hlasov 5 z piatich prítomných poslancov.
5. V rôznom starosta informoval o odstúpení od projektu cezhraničnej spolupráce: Spoznávajme tradičné
remeslá našich predkov v hasičiarni, z dôvodu neúmernej byrokracie a administratívy. Poslanci túto
informáciu zobrali na vedomie.
6. Hl. účtovnícka pani Rybárova predložila návrh na odpísanie pohľadávok neplatičov za komunálny odpad,
za roky 2010‐2015 podľa priloženého zoznamu v celkovej výške 136,32 €. Jedná sa o občanov, ktorí
dlhodobo nebývajú v našej obci a vymožiteľnosť pohľadavok v rámci exekučného konania by bola
obtiažna, náročná s neistým výsledkom. Poslanci návrh na odpísanie podlžnosti schválili pomerom
hlasov 5 z 5 prítomných.
7. Z občanov Ing. Marian Ťaptík navrhol, aby mládeži, ktorá sa zdržiava celoročne po autobusových
zastávkach, bol poskytnutý priestor v niektorej z budov, ktoré vlastní obec. Starosta povedal, že
v minulosti to bolo takto riešené, mládež mala viac miestností na tzv. klub, ale nikdy to nedopadlo
dobre. Miestnosti boli po čase zdevastované a náhrada za škodu bola prakticky nevymožiteľná. Z toho
dôvodu túto možnosť odmietol. Poslanci sa k tomuto taktiež skepticky vyjadrili, že vždy to dopadlo tak,
ako to prezentoval starosta. Ale vysvetlil, že sa pomaly pripravuje nad ,,olejničkou“ priestor na ,,fitnes“,
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kde potom za riadnych určených pravidiel môžu všetky vekové kategórie toto zariadenie po dokončení
navštevovať. Je tam ešte veľa práce, ale sú už vymenené okná, opravená strecha. Je potrebné ešte:
elektrika, kúrenie, sprchy, WC, podlahy, omaľovať. Po novom roku, podľa finančných možností, budeme
postupne tento priestor rekonštruovať. Prítomní zobrali túto informáciu na vedomie.
Predseda ŠK Mgr. Marián Štefaničiak, poukázal na havarijný stav po výkopoch a oprave vodovodu,
vedúceho krajom ihriska. Sú tam veľké jamy, narušená drenáž, možno aj postrekovacie zariadenie.
Starosta na to odpovedal, že zhotoviteľ, ako aj objednávateľ TURVOD a. s., sú si tohto stavu vedomí
a stavebný dozor Ing. Kopáčová dala uvedené do stavebného denníka s tým, že všetko sa musí na jar dať
do pôvodného stavu tak, aby bolo ihrisko v takom stave, ako predtým. Ďalej uviedol, že všetky náklady
na prípadné preloženie majstrovských zápasov na náhradné ihriská (nájom náhradného ihriska, doprava
a pod.) budú uhradené zo strany Turvod‐u. V preberacom konaní prác Turvodom, budú tieto podmienky
zapísané. Starosta už o tomto s dotknutými organizáciami rokoval.
Peter Švrlo navrhol, aby sa bočné dvere na hasičiarni uteplili na zimu polystyrénom. Starosta povedal, že
sa zakúpi polystyrén a jednoducho sa dvere provizórne uteplia.
Mgr. art. Peter Vrabec navrhol, aby sa podobné kúrenie ako je v hasičiarni (infražiariče) namontovali aj
do šatní na ihrisko. Bolo dohodnuté, že po vyúčtovaní elektriky za infražiariče v hasičiarni sa uvidí, či to
cenovo výhodné a podľa toho sa osloví firma, ktorá podobné zariadenie môže do šatní nainštalovať.
Starosta informoval poslancov o prípravách na žiadosť o NFP a vydanie stavebného povolenia na
rekonštrukciu CEV na Materskú školu. Po rozprave poslanci odporučili starostovi rokovať so zástupcami
CEV o uzatvorení zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou dobou 1 mesiac. Uvidí sa, či bude žiadosť o NFP
schválená a za akých podmienok tak, aby sa mohlo s prácami začať. Poslanci spoločne so starostom
hľadajú náhradné priestory pre CEV s tým, že zvieratá tam nebudú. O tomto bude včas zvolané
rokovanie so zástupcom CEV.
Po tomto starosta zasadnutie OZ ukončil.
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn. č. 48/2018 ‐ zapisovateľa zasadnutí obecných zastupiteľstiev pani Magdalénu
Rybárovú pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Uzn. č. 49/2018 ‐ overovateľov zápisníc Renátu Tomkovú a Ivanu Tomkovú. Pre dnešné
zasadnutie Petra Švrlu (namiesto neprítomnej R. Matisovej).
Pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Uzn. č. 50/2018 ‐ rozpočet na rok 2019 bez programovej štruktúry pomerom hlasov
5 z 5 prítomných poslancov
Uzn. č. 51/2018 ‐ žiadosti na finančnú dotáciu pre jednotlivé CVČ so sumou 30 €
na dieťa takto:
Rimsko‐katolícka cirkev, Žilinská diecéza, Žilina 5 detí
150 €
Deep Dance Center, s. r. o. Martin
11 detí
330 €
CVČ Domino, Vrútky
4 deti
120 €
Kamarát, CVČ Martin
16 detí
480 €
OZ CEV Turiec Martin (Turč. Štiavnička)
42 detí
1260 €
Pomerom hlasov 5 z piatich prítomných poslancov.
Uzn. č. 52/2018 ‐ návrh na odpísanie pohľadávok poplatku za odpady z dôvodu
nevymožiteľnosti od občanov za roky 2010‐2015, v celkovej sume
136,32 €. Pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Zobralo na vedomie:
Uzn. č. 53/2018 ‐ stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2019, 2020‐2021
Uzn. č. 54/2018 ‐ rozpočet obce na roky 2020‐2021

V Turčianskej Štiavničke, 12. decembra 2018

Peter Očka
starosta obce

