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podľa prezenčnej listiny
Renáta Matisová, Ivana Tomková

Starosta privítal prítomných poslancov a previedol kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia OZ.
Informoval o fyzickej kontrole odstavených motorových vozidiel. Všetci majitelia motorových vozidiel, ktorí
stáli na miestnej komunikácii boli starostom a aj príslušníkom polície upozornení na príslušný zákon o cestnej
premávke a väčšina z nich si budú parkovanie riešiť v jarných mesiacoch.
Starosta informoval poslancov o riešení a cenovej ponuke firmy OSMaR‐GAS na výmenu plynových kotlov
v nájomnej bytovke. Pracovné stretnutie, týkajúce sa uvedenej problematiky bolo uskutočnené dňa 8. januára
2020 za prítomnosti poslancov OZ, ktorí tejto problematike rozumejú a spoločne navrhli riešenie: postupná
výmena plynových kotlov za kondenzačné. Touto skutočnosťou sa budeme ešte zaoberať koncom
vykurovacieho obdobia.
Starosta dal vypracovať 2 cenové ponuky na výrub 7 stromov v tesnej blízkosti kult. domu: 4 brezy, 2 smreky
a jedna tuja. Jedna cenová ponuka bola vypracovaná na sumu: 820 € bez DPH a druhá na sumu 425 bez DPH.
Bola vybratá firma Inovel, Dolný Kubín s výhodnejšou cenovou ponukou. Stromy budú odstránené do 29.
februára 2020.
Starosta informoval poslancov OZ o majetkovoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty na Vŕšky z dôvodu
započatia výstavby rodinného domu Igora Kramára. Starosta vzhľadom na prijaté uznesenie OZ zo dňa 31.
mája 2017 dá vypracovať GP a zmluvu o zámene pozemkov tak, aby bol prístup umožnení aj ostatným
záujemcom k budúcim rodinným domom (Kramárova parcela a obecná parcela)
Starosta informoval o prebiehajúcich prácach na rekonštrukii kult. domu. Vyzdvihol a poďakoval poslancom J.
Valvodovi, J. Jankovičovi, P. Švrlovi a M. Majákovi, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na kontrolných dňoch
a spoločne pomáhajú riešiť problémy, ktoré pri rekonštrukčných prácach vznikajú.
Počas zimnej údržby by bolo dobre zakúpiť špeciálnu nádobu na posypový materiál a umiestniť ju na kopci na
ulici SNP (Hlienovisko). Kým príde posypový automobil, môžu si občania cestu sami posypať.
Starosta informoval poslancov o Plese samosprávy Turca dňa 7. 3. 2020 v kultúrnom dome v Dražkovciach.
V Turč. Štiavničke, 12. februára 2020, zapísala Magdaléna Rybárová
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