zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 21. novembra 2014

Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny
Matisová Renáta, Ivana Tomková

Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Zhodnotil plnenie úloh
vyplývajúcich z predchádzajúceho zasadnutia OZ
1. Starosta predložil poslancom OZ Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, ktorej predmetom
je zabezpečenie výkonu štátnej správy vo veciach územného rozhodovania a stavebného poriadku
podľa stavebného zákona v obciach, ktoré sú účastníkmi zmluvy. Poslanci zmluvu schválili. Zároveň
schválili zánik platnosti Zmluvy o zriadení spoločného úradu z 30. 1. 2013.
2. Starosta predložil poslancom OZ návrh zmeny rozpočtu medzi položkami (oprava, resp. nákup
hasičskej striekačky). Poslanci po vysvetlení zmenu rozpočtu schválili.
3. Poslanci prejednali žiadosť na pridelenie nájomného bytu Roberta Holečku, ktorý sa však ešte nevie
rozhodnúť. Ďalší záujemci nie sú, je potrebné čo najskôr hľadať nájomníka v obci, alebo v okolitých
obciach.
4. Starosta informoval poslancov OZ, že bola položená nová guma PVC na schodisko na Obecný úrad
vo hodnote 500 €
5. Starosta predložil žiadosť predsedu ŠK Ing. Mariána Ťaptíka na zvýšenie rozpočtu o 1 000 €. Poslanci
túto žiadosť schválili, ale starosta musí toto navýšenie prekonzultovať s hlavnou účtovníčkou pani
Rybárovou, ktorá je v súčasnosti PN.
Po tomto starosta poďakoval poslancom za prácu v prospech obce za uplynulé 2 volebné obdobia
a pozval ich na malé pohostenie.

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

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

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

.............................
overovateľ č. 2
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UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Turčianskej Štiavničke
zo 21. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:

Schvaľuje:
Uzn. č. 22/2014: ‐ schvaľuje
a) uzatvorenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu so sídlom v obci Sučany uzatvorenej medzi
nasledovnými obcami : Sučany, Belá – Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný
Kalník, Dražkovce, Obec Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, Krpeľany, Laskár,
Ležiachov, Podhradie, Príbovce, Rakovo, Sklabinský Podzámok, Sklabiňa, Slovany, Socovce, Turčiansky
Ďur, Turčianske Jaseno, Turčianska Štiavnička, Valča, Vrícko, Záborie.

b) zánik platnosti Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 30.1.2003.

Uzn. č. 23/2014

‐ zmenu rozpočtu (hasičská striekačka)

Uzn. č. 24/2014

‐ zvýšenie rozpočtu o sumu 1 000 € pre ŠK

V Turč. Štiavničke, dňa 21. 11. 2014

Peter Očka
starosta obce
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