Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 15. decembra 2013
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

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

1. Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zhodnotil predošlé zasadnutie
OZ.
2. Hlavná kontrolórka vypracovala písomné stanovisko k rozpočtu obce na rok 2014‐2016, kde na záver
konštatuje, že rozpočet je vyrovnaný a doporučuje ho poslancom OZ schváliť. Poslanci po krátkej rozprave
rozpočet na rok 2014 schválili.
3. Zároveň rozpočet na roky 2015‐2016 zobrali na vedomie.
4. Hlavná účtovníčka, pani Ševcechová predložila a zároveň vysvetlila zmeny v rozpočte za rok 2013.
Poslanci úpravu rozpočtu za rok 2013 schválili.
5. Ďalej poslancom OZ vysvetlila nutnosť schvaľovať rozpočet len v hlavných kategóriách. Poslanci po
vzájomnej rozprave túto požiadavku schválili.
6. Starosta informoval poslancov OZ o novele zákona 583/2004, kde sa upúšťa od vypracovania
programového rozpočtu pre obce do 2000 obyvateľov. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie
a schválili predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.
7. Poslanci schválili použitie rezervného fondu na opravu cesty (havarijný stav)
8. Hlavná účtovníčka predložila Správu audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2012 s výrokom: . . .
v súlade zo zákonom o účtovníctve č. 431/2002. Správu poslanci zobrali na vedomie. Keďže sa dlhoročne
v účtovníctve nenašli žiadne nedostatky, bolo dohodnuté, že nie je potrebné každoročne vykonávať
kontrolu audítora. Hlavne z dôvodu finančného, lebo táto kontrola je platená a následne z dôvodu, že hl.
kontrolórka obce dostatočne podrobne a kvalitne prekontroluje všetky náležitosti.
9. Poslanci OZ na návrh starostu obce schválili odmenu hlavnej kontrolórke pani Magdaléne Rybárovej sumu
50 €.
10. Zároveň poslanci schválili predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok
2014.
11. Prítomný, už bývalý riaditeľ CVČ Turčianska Štiavnička Mgr. Ivan Hrozienčík, informoval o situácii CVČ. Po
náročnom celoročnom rokovaní s obcami, mestom Martin na podporu tohto unikátneho prospešného
zariadenia bolo nakoniec dohodnuté: CVČ prechádza pod Základnú školu na Mudroňovej ulici v Martine,
kde činnosť CVČ bude súčasťou vyučovacieho procesu – environmentálna výchova s vysunutými
pracoviskami v Turč. Štiavničke, Blatnici a Turč. Petre. Finančne túto činnosť podporilo sumou 50 000 €
mesto Martin. Zvyšná suma bude poskladaná od obcí podľa počtu detí od 6 do 15 rokov. Obec Turčianska
Štiavnička, na základe žiadosti poskytne budovu doterajšieho CVČ do bezplatného prenájmu, zatiaľ na
dobu 1 rok na tento účel bez financovania nákladov na prevádzku. Poslanci túto variantu schválili
a odporučili starostovi obce vstúpiť do rokovania so zástupcom ZŠ na Mudroňovej ulici.
12. Zároveň schválili podanie žiadosti na Ministerstvo školstva o vyradenie CVČ zo sietí škôl.
13. Starosta informoval o ponuke zapojiť sa do elektronických aukcií na plyn a elektrickú energiu
prostredníctvom Slovenského centra obstarávania. Skúsenosti, ako aj výsledky z niektorých obcí
(Žabokreky, Turany) hovoria o ušetrení okolo 20 % z terajších nákladov vynaložených na energie. Poslanci
po vysvetlení odporučili starostovi vstúpiť do rokovania s manažmentom SCO a poskytnúť potrebné
podklady na vypracovanie ponuky.
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14. Starosta informoval poslancov OZ o rokovaniach medzi novými majiteľmi parku, priebehu doterajších prác
a zámeru. Park je oplotený predovšetkým z bezpečnostného dôvodu počas rekonštrukcie. Preto je
potrebné rešpektovať túto skutočnosť. Ďalšie podmienky vstupu verejnosti, budú predmetom rokovania
v blízkej budúcnosti.
15. Na záver starosta poďakoval poslancom za celoročnú prácu a zaželal pekné Vianoce.

V Turč. Štiavničke 15. 12. 2013, zapísala Aurélia Ševcechová
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