Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 15. júna 2015
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Gregor Miroslav, Ivana Tomková

1. Starosta previedol kontrolu uznesenia a zápisnice z minulého zasadnutia OZ.
2. Poslanci OZ predloženú Výročnú správu za rok 2014 schválili bez výhrad.
3. Poslanci OZ Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2014 s odporučením
,,schváliť bez výhrad“ zobrali na vedomie.
4. Poslanci OZ predložený Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014 schválili bez
výhrad.
5. Poslanci OZ predložený Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu schválili v plnom rozsahu.
6. Poslanci OZ predložený Požiarny poriadok obce schválili bez výhrad.
7. Poslanci OZ prehodnotili plat starostu, upravili ho a schválili na výšku 1850 €
8. Prítomní občania bývajúci v obecnej bytovke vzniesli niektoré požiadavky na vylepšenie, opravu
NB. Starosta ich požiadal o zaslanie písomnej žiadosti. Po finančnom zhodnotení a určení priorít
sa budú požiadavky nájomníkov postupne realizovať.
9. Martin Chalupka predniesol naliehavú požiadavku na vybudovanie detského ihriska (preliezok)
v areáli za viacúčelovým ihriskom. Aj zo strany poslancov OZ aj starostu je táto požiadavka
akceptovaná a starosta bude hľadať finančné možnosti, riešenia, aby sa preliezky vybudovali.
10. Starosta informoval poslancov OZ a žiadal Predsedu OHZ M. Hruškovú a veliteľa OHZ Petra
Švrlu, aby dodržiavali poriadok, pravidelný harmonogram údržby na hasičiarni tak, aby boli všetky
potrebné stroje a automobil schopný rýchleho zásahu.
11. Poslanci schválili žiadosť Mariky Kozákovej na výmenu 1‐izbového bytu za 3‐izbový uvoľneného
po pani Simone Holkovej. Taktiež schválili žiadosť Miriam Vaňkovej o pridelenie 1 izbového bytu,
uvoľneného po Marike Kozákovej.
12. Starosta informoval poslanocv OZ o iniciatíve a vylepšení orientácie záchranných systémov
(záchranka, hasiči, policajti) pridelením GPS súradníc ku každému rodinnému domu a jeho
súpisnému číslu. Starosta zistil všetky podrobnosti a obec vypracuje takýto dokument
a v elektronickej podobe ho poskytne 112‐tke. Účelom tohto úsilia je zrýchliť a upresniť príchod
záchranárov k občanovi.
13. Starosta poďakoval poslancom OZ Mgr. Martine Hruškovej, Stanovi Sajdákovi a Petrovi Švrlovi za
prípravu a dobrý priebeh Dňa detí v našej obci.
14. Peter Švrlo žiadal pre Kynologický klub finančnú podporu od obce. Starosta povedal, že je to
možné, len treba dať písomnú žiadosť a treba uzavrieť vzájomnú dohodu o spolupráci.
15. Poslanci OZ zamietli žiadosť na finančný príspevok pre TUZLUK – vybudovanie javiska pre
Turčianske slávnosti folklóru z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Dňa 15. 6. 2015 zapísala Magdaléna Rybárová
......................................
zástupca starostu

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

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

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

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej 15. júna 2015
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 18/2015
Uzn. č. 19/2015

‐
‐

Výročnú správu obce za rok 2014 bez výhrad
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014
bez výhrad.
Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva na ochranu
verejného záujmu v plnom rozsahu.
Požiarny poriadok obce v plnom rozsahu
Plat starostu vo výške 1850 €
žiadosť o pridelenie 3‐izbového bytu Marike Kozákovej
žiadosť Miriam Vaňkovej o pridelenie 1‐izbového bytu

Uzn. č. 20/2015

‐

Uzn. č. 21/2015
Uzn. č. 22/2015
Uzn. č. 23/2015
Uzn. č. 24/2015

‐
‐
‐
‐

Berie na vedomie:
Uzn. č. 25/2015

‐

Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014
o odporučením schváliť bez výhrad.

Zamieta:
Uzn. č. 26/2015

‐

žiadosť TUZLUK na finančnú podporu na vybudovanie javiska pre
Turčianske slávnosti folklóru.

V Turč. Štiavničke, 15. 6. 2015

Peter Očka
starosta obce

