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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
15.

DECEMBRA 2020

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Renáta Matisová, Ing. Ján Jankovič

Starosta privítal prítomných a previedlo kontrolu uznesenia z posledného zasadnutia OZ a podal informácie
o prevedených prácach.
1. Mgr. Marián Štefaničiak, predseda ŠK vysvetlil a písomne predložil jednotlivé položky čerpania
z poskytnutej finančnej dotácie za rok 2020. Odvôvodnil, že napriek tomu, že sa viaceré futbalové zápasy
nehrali, finančné prostriedky, ktoré sa týmto ušetrili boli vložené do údržby ihriska a zakúpili sa niektoré
potrebné veci, predložené v jeho písomnej správe. Poslanci žiadosť na rok 2021 na činnosť ŠK vo výške
13 000 € schválili pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných.
2. Hlavný kontrolór obce Ing. Jaroslav Hlavatý predložil písomné stanovisko k rozpočtu na roky 2022‐2023
s odporučením pre poslancov predložený rozpočet na rok 2021 bez programovej štruktúry schváliť
a rozpočet na roky 2022‐2023 zobrať na vedomie ako informatívny.
3. Poslanci rozpočet na rok 2021 schválili pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
4. Poslanci rozpočet na rok 2022‐2023 zobrali na vedomie.
5. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. a II. polrok 2021 poslanci schválili pomerom hlasov 6 zo 6
prítomných.
6. Starosta prečítal petíciu občanov bývajúcich na ul. Partizánov pri spojovacej uličke medzi ulicou 1. mája
a Partizánov. Predmetom petície je žiadosť o zabránenie vjazdu ťažkých nákladných automobilov, ktoré
budú jazdiť po tejto uličke pri výstavbe viacero rodinných domov za potokom (za Krále), kde je plánovaná
výstavba RD. Starosta pri k žiadosti na územné konanie petíciu predložil a pri samotnom konaní sa budú
zúčastnené strany petíciou zaoberať.
7. Ivan Gregor predložil prosbu, alebo žiadosť na realizáciu prístupovej cesty k budúcim stavebným pozemkom
niže dediny. Doterajšia provizórna cesta vedie cez súkromné pozemky a je potrebné aby sa cesta posunula
severne približne o jednu šírku celej cesty na miesto, kde bola pôvodne obecná cesta. Poslanci túto žiadosť
zobrali na vedomie a podľa finančných možností sa cesta premiestni. Je potrebné dať cestu zamerať
a odkúpiť časť parcely, ktorá je v blízkosti vjazdu na hlavnú cestu (pri moste).
8. Starosta predložil poslancom ústny návrh Romana Užíka, aby a vysporiadala cesta smerujúca popri jeho
rodinnom dome k stavebným pozemkom na Záhumní. Obecná cesta je úzka a je potrebné od pani
Krkoškovej odkúpiť časť parcely č. 633/1, aby sa cesta rozšírila. Starosta oslovil pani Krkoškovú, mali spolu
o tomto rokovanie. Navrhnutá cena 10 €/m2 bola akceptovaná, ale čaká sa na vyjadrenie spoluvlastníka
uvedenej parcely. Po vysporiadaní uvedenej parcely a prevedení v katastri na obec je potrebné cestu
upraviť aspoň na používanie pri výstavbe RD: odobrať ornicu a nasypať makadam. Poslanci dali tejto ceste
prioritu pred úpravou cesty niže dediny.

9. Starosta informoval poslancov, že dal vypracovať CP na výrobu okien na severnej časti obecného úradu
a západnej časti na poschodí nad ,,olejničkou“. Vrátili sa dve CP, ešte sa čaká na jednu. Po tomto výberová
komisia vyberie najlepšiu CP.
10.Starosta oznámil poslanom, že z oprávnených výdavkov na rekonštrukciu kult. domu (projektová
dokumentácia, externý manažment, stavebný dozor) boli poukázané na účet obce finančné prostriedky vo
výške 65 000 €.
11.Na záver starosta poďakoval poslancom za celoročnú aktívnu prácu.

V Turč. Štiavničke, 15. decembra 2020, zapísal Ing. Josef Valvoda
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
15. decembra 2020
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
1. Uzn. č. 28/2020

‐

2. Uzn. č. 29/2020
3. Uzn. č. 30/2020

‐
‐

berie na vedomie:
4. Uzn. č. 31/2020
5. Uzn. č. 32/2020
6. Uzn. č. 33/2020
7. Uzn. č. 34/2020

‐
‐
‐
‐

žiadosť na dotáciu pre ŠK Turč. Štiavnička vo výške 13 000 €
Pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
rozpočet na rok 2021 pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
úpravu a vysporiadanie miestnej komunikácie k stavebným
pozemkom na Záhumní pomerom hlasov 6 zo 6 prítomných
stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na roky 2021‐2023
rozpočet na roky 2022‐2023
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2021
informáciu predsedu ŠK Mgr. Mariána Štefaničiaka o čerpaní
dotácie za rok 2020

V Turč. Štiavničke, 15. 12. 2020

Peter Očka
starosta obce

