Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 13.júna 2012
Prítomní: poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Renata Matisová
Starosta obce, Peter Očka, sa nemohol zúčastniť zastupiteľstva z rodinných dôvodov, preto poveril jeho
vedením svojho zástupcu
Michala Majáka.
Ten privítal prítomných a zhodnotil body minulého zastupiteľstva, ku ktorým sa
poslanci OZ ešte vyjadrovali.
1. náter strechy hačiarne – poslanci pripomienkovali cenu za farbu
a práce, ktoré treba s dodávateľom ešte vysvetliť a doriešiť. Ostatné práce
na rekonštrukcii budovy sú spravené.
2. p. Maják informoval o prebiehajúcich prácach na Zbernom dvore, jeho
oplotení, kde je potrebné zabezpečiť zhotovenie vstupnej brány. Poslanci
navrhli osloviť dodávateľa plotových panelov o vyžiadanie cenovej
ponuky na bránu, prípadne aj jej dodanie.
3. plynofikácia ZŠ s MŠ, bola schválená na minulom zastupiteľstve.
Poslanci OZ sa však znova vrátili k riešeniu plynofikácie ZŠ s MŠ. Vyslovili
domnienku, či bude rentabilné vykurovanie priestorov ZŠ s MŠ plynom.
Navrhujú spraviť reálny odhad, prepočet spotreby plynu v uvedených
priestoroch a potom prehodnotiť akú formu vykurovania zvolíme.
4. Kanalizácia záhumnie – prívod cez súkromné pozemky, je spravená.
Financovanie bude zastrešené Turčianskou vodárenskou spoločnosťou
Martin.
5. Poslancom bol predložený odborný posudok o zistených
závadách v bytovke, za účelom ďalších krokov, ktoré je potrebné
vykonať na ich odstránenie. Tento zobrali na vedomie.
6. Hlavná účtovníčka predložila Záverečný účet obce za rok 2011
k prerokovaniu. Poslanci záverečný účet schválili bez výhrad.
7. Hlavná kontrolórka predložila Stanovisko k záverečnému účtu obce
za rok 2011, oboznámila s prebytkom hospodárenia, ktorý bude
prevedený na účet rezervného fondu, v celkovej výške 2 709,- €
čo bolo, poslancami OZ schválené.
8. Hlavná účtovníčka predložila 2. zmenu rozpočtu obce. Po vysvetlení
jednotlivých položiek , bola táto schválená.
9. Poslanci schválili prenechanie do dočasného uživania Turčianskej vodárenskej spoločnosti a. s. Martin
verejný vodovod a kanalizáciu v zmysle PD - Turčianska Štiavnička – zokruhovanie vodovodu a
Turčianska
Štiavnička –kanalizácia (rozšírenie)
10. Vzhľadom k novele zákona č. 253/2004 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí bol
poslancami OZ v zmysle zákona č. 154/2011 opätovne prerokovaný plat starostu obce, ktorý naďalej
ostáva nezmenený.
V Turč.Štiavničke 18. 6. 2012, zapísala: Aurélia Ševcechová
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UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
13. júna 2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn.č. 11/2012

-

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad

Uzn.č. 12/2012

-

prebytok vo výške 2 709 € previesť na účet
rezervného fondu

Uzn.č. 13/2012

-

2. zmenu rozpočtu

Uzn. č. 14/2012

-

prenechanie do dočasného uživania
Turčianskejvodárenskej spoločnosti a. s. Martin
verejný vodovod a kanalizáciu v zmysle PD – Turčianska
Štiavnička – zokruhovanie vodovodu
a Turčianska Štiavnička –kanalizácia (rozšírenie)

Uzn. č. 15/2012

-

vzhľadom k novele zákona č. 253/2004 o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí bol poslancami OZ v zmysle
zákona č. 154/2011 opätovne prerokovaný plat starostu obce,
ktorý naďalej ostáva nezmenený.

V Turč. Štiavničke 18. 6. 2012

Peter Očka
starosta obce

