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OBECNÝ ÚRAD, 038 51 TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, Ul. JÁNA KOSTRU 92/76
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e‐mail.: obecturstiavnicka@stonline.sk

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
13. februára 2018

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Renáta Matisová

Starosta obce privítal prítomných a previedol kontrolu zápisnice a uznesení z posledného zasadnutia OZ.
Starosta predložil zmenu rozpočtu vo výške 35 030 € (kanalizácia ul. Hviezdoslavova a časť ulice 9. mája). Poslanci
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných zmenu rozpočtu schválili.
Starosta predložil cenovú ponuku na opravu strechy nad olejničkou, ktorá je v havarijnom stave. Zateká na viacerých
miestach, preto je nutná oprava formou lepenkových pásov. Podľa CP by celá oprava mala stáť asi 6 500 €. Poslanci
opravu strechy schválili pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných. Starosta dá vypracovať ešte 2 cenové ponuky
a najlacnejšieho dodávateľa vyberie komisia zložená z poslancov.
Starosta predložil cenovú ponuku na rekonštrukciu sociálnych zariadení na Obecnom úrade. Podľa odhadu by práce
s materiálom by nemali presiahnuť výšku 7 000 €ur. Poslanci pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných schválili rekonštrukciu
soc. zariadenia. Starosta osloví 3 firmy a komisia zložená z poslancov OZ vyberie najlacnejšieho dodávateľa.
Starosta odovzdal Mgr. Martine Hruškovej – predsedníčke DHZ odznak ,,Za príkladnú prácu v Dobrovoľnom hasičskom
zbore obce Turč. Štiavnička“ a zároveň jej poďakoval za aktívnu činnosť.
Poslanci pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných schválili nákup reklamných predmetov ,,vreckový nožík“ s názvom obce
v počte 150 kusov.
Starosta informoval poslancov, že obci bola pridelená dotácia vo výške 28 173,86 € na re rekonštrukciu hasičiarne
(sociálne zariadenie, kanalizačná, vodovodná, elektrická a plynová prípojka, výmena niektorých okien, el. rozvody).
Poslanci v pomere hlasov 7 zo 7 prítomných podľa § 4 odst. 4 zákona č. 253/1994 schválili plat starostu na dobu 1 roka
vo výške 1 900 € a podľa § 4, odst. 2 zákona 253/1994 na mesiac február zvýšený plat o 60 %.

V Turč. Štiavničke, 13. februára 2018, zapísala Anna Fischerová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
Schvaľuje:
Uzn. č. 1/2018
Uzn. č. 2/2018
Uzn. č. 3/2018
Uzn. č. 4/2018
Uzn. č. 5/2018

Berie na vedomie:
Uzn. č. 6/2017
Uzn. č. 7/2017

‐ zmenu rozpočtu a čerpanie rezervného fondu vo výške 35 030 €
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov.
‐ Opravu strechy nad olejničkou pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných
poslancov vo výške max. 6 500 €
‐ rekonštrukciu sociálneho zariadenia na Obecnom úrade
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov vo výške max. 7 000 €
‐ objednanie reklamných predmetov ,,nožík“ v počte 150 kusov
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov
‐ poslanci v pomere hlasov 7 zo 7 prítomných podľa § 4 odst. 4 zákona
č. 253/1994 schválili plat starostu na dobu 1 roka vo výške 1 900 €
a podľa § 4, odst. 2 zákona 253/1994 na mesiac február zvýšený plat
o 60 %.

‐ odovzdanie vyznamenania Mgr. Martine Hruškovej ,,Za príkladnú
prácu v prospech DZH obce“
‐ Informáciu o pridelení dotácie vo výške 28 173,86 € na rekonštrukciu
hasičiarne

V Turčianskej Štiavničke, 13. 2. 2018

Peter Očka
starosta obce

