Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 15. apríla 2014
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

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

Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zhodnotil plnenie úloh
vyplývajúcich z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
1. Hl. účtovníčka pani Ševcechová predložila návrh na úpravu rozpočtu. Poslanci ho po vysvetlení
schválili.
2. Starosta prečítal žiadosť Magdalény Rybárovej o prijatie do zamestnania na pozíciu hl. účtovníčky
na uvoľňujúce sa miesto. Starosta obce a poslanci OZ zhodnotili všetky okolnosti a doporučili
starostovi obce žiadosti vyhovieť a uzatvoriť s pani Rybárovou pracovnú zmluvu od 1. 7. 2014,
kedy pani Ševcechová ukončí pracovný pomer.
3. Na protipovodňové opatrenia sa pripravuje nová výzva z eurofondov, preto je potrebné sa znovu
uchádzať formou žiadosti o finančný príspevok.
4. CVČ Kamarát (mesto Martin) podalo žiadosť na príspevok na 7 detí. Vzhľadom k tomu, že mesto
Martin prispelo na Environmentálnu výchovu v našej obci poslanci schválili príspevok 20 € / 1
dieťa spolu 140 €.
5. Starosta prečítal sťažnosť občanov bývajúcich na ul. Čsl. armády (Majer) na miestnu komunikáciu,
ktorá je v havarijnom stave. Starosta dal vypracovať cenové ponuky na uvedenú miestnu
komunikáciu, ale pre rozpočet obce sú privysoké. Ešte sa oslovia niektoré firmy na vypracovanie
ďalších ponúk. Zvažuje sa oprava komunikácie použitím recyklovaného asfaltu. Táto forma je
lacnejšia a pri kvalitnom prevedení to bude dočasne vyhovujúce.
6. Starosta informoval poslancov o kultúrno‐historickej akcii ,,Príbeh zvonov“, ktorá sa v našej obci
vo zvonici uskutoční 23. mája 2014. Hlavne z tohto dôvodu obec svojpomocne opravila vnútorné
omietky. Cenové ponuky na vonkajšie omietky sú vysoké, preto obec podala žiadosť na dotáciu zo
Žilinského samosprávneho kraja. Turvod prispel sumou 200 €, ale to na celú vonkajšiu omietku
nepostačí.
7. Starosta informoval o Teplici, rybníkoch, serpentínach a náučnom chodníku v uvedenej lokalite.
Na rybníky obec uzatvorí nájomnú zmluvu s SPF s ročným poplatkom 161,19 €. Poslanci
s nájomnou zmluvou s SPF súhlasili a zároveň návrh zmluvy schválili.
8. Strosta informoval o oprave vodovodu na Dome smútku, ďalej o potrebe vymeniť niektoré dosky
v altánku na Mädokýši. Poslanci tieto práce schválili.
9. Dňa 5. 7. bude v našej obci kultúrno‐spočenská akcia: vystúpenie folklórnej skupiny Kysucký
prameň
10. Poslanci schválili finančný príspevok pre Klub dôchodcov vo výške 50 €, finančný príspevok na 30.
ročník folklórnych slávností vo výške 50 €.
11. Žiadosť Ivana Urbana o vybudovanie sietí za jeho rodinným domom bola zamietnutá. Poslanci
navrhli škodu spôsobenú futbalovou loptou finančne nahradiť.
12. Poslanci schválili nákup zváračky pre potreby Obecného úradu.

13. Poslanci a starosta chápu istú potrebu vybudovať detské preliezky pri futbalovom ihrisku ale
z bezpečnostného hľadiska je to nevhodné prostriedie. Navyše, z vlastných zdrojov nie je možné
preliezky zhotoviť, lebo musia byť certifikované a na také obec žiaľ, nemá finančné prostriedky.
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V Turč. Štiavničke 15. 4. 2014, zapísala Aurélia Ševcechová

......................................
zástupca starostu

...............................
starosta

....................................
overovateľ č. 1

.............................
overovateľ č. 2

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke
z 15. apríla 2014

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:

Schvaľuje:
Uzn. č. 4/2014 ‐ úpravu rozpočtu
Uzn. č. 5/2014 ‐ príspevok CVČ Kamarát (mesto Martin) za 7 detí z našej obce
v celkovej výške 140 €
Uzn. č. 6/2014 ‐ Návrh nájomnej zmluvy so SPF (Teplica) a ročné nájomné vo
výške 161,19 €

V Turč. Štiavničke, 15. 4. 2014

Peter Očka
starosta obce
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