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ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Michal Maják, Ivana Tomková

Starosta privítal prítomných poslancov a previedol kontrolu uznesenia z minulého zasadnutia OZ. Vzhľadom na
pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu bolo zasadnutie konané bez občanov, s dostatočnými vzdialenosťami od
seba s rúškami na tvári a použitím dezinfekcie na ruky.

Starosta informoval o vykonaných prácach: výrez stromov okolo kult. domu a obecného úradu,
zakúpenie a inštalácia umývačky riadu do školskej jedálne, vyrobili sa kryty na radiátory do ZŠ s MŠ všetko
podľa najvýhodnejších cenových ponúk.
Ďalej starosta informoval o poškodení strechy vplyvom víchrice nad obecným úradom. Túto treba
opraviť celú, lebo pôvodná krytina už je značne poškodená. Boli predložené 3 cenové ponuky. Výberová
komisia v zložení Mgr. Peter Vrabec, Ing. Ján Jankovič a starosta vybrala najlacnejšiu cenovú ponuku firmy
ENES plus s. r. o., firma ktorá musí rekonštrukciu vykonať čo najskôr, aby do budovy nezatekalo. Časť financií
nám uhradí poisťovňa.
Starosta informoval o priebehu prác na rekonštrukcii kultúrneho domu. Stavebné práce pokračujú tak,
ako boli zadané v ZoD a s veľkou pravdepodobnosťou sa stihnú do určeného termínu. Starosta predložil
poslancom prvú finančnú čiastku neoprávnených výdavkov vo výške 68 143,43 €, ktorú musí obec zaplatiť
z vlastných zdrojov, lebo táto suma nebola súčasťou projektu. Celková výška, ktorú bude musieť obec
zaplatiť ešte nie je stanovená. Najväčšia a najdrahšia položka z projektu je elektroinštalácia. Poslanci uvedenú
sumu schválili pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Starosta pozitívne vyhodnotil aktivitu niektorých poslancov, ktorí sa zúčastňujú na kontrolných dňoch
v kult. dome a vedia poradiť pri riešení problémov ‐ J. Jankovič, J. Valvoda, M. Maják a P. Švrlo.
Starosta informoval poslancov o rokovaní so zástupcami Slovenskej pošty o možnosti zavedenia Pošty
Partner. Rokovanie bolo uskutočnené v Žiline dňa 26. 2. 2020. Vzhľadom na nevýhodné podmienky pre obec
(obec by musela platiť prakticky všetko ‐ prevádzkové náklady, zamestnankyňu a podobne) starosta ponuku
odmietol tak, ako väčšina obcí, ktorým bola táto forma spolupráce ponúknutá.
Starosta informoval poslancov o zaslaní výpočtu triedenia odpadu z firmy Brantner Fatra. Percento je
pomerne nízke ‐ 19,77 %. Je to aj z toho dôvodu, že nedávame vyvážať bioodpad, za ktorý by si občania
museli platiť, ďalej mali sme viac nebezpečných odpadov, ktoré sa do triedenia nezarátavajú a tiež je veľa
stavebného odpadu.
Jana Bražinová predložila žiadosť o prenájom obecných priestorov (priestory doteraz mala v prenájme
OTEZA) na podnikateľské účely. Starosta navrhol poslancom, aby sa celé priestory dali na inzerát na
prenájom. Ak sa niekto prihlási, vyberieme najvýhodnejšiu ponuku pre obec. Poslanci s týmto návrhom
súhlasili pomerom hlasov 5 z 5 prítomných.
Radoslav Kolena z dôvodu prekážky vo výkone užívania priestorov (pretrvávajúca pandémia
koronavírusu a nariadenie uzatvorenia prevádzky) podal písomne žiadosť o odpustenie nájomného

v priestoroch budovy na ihrisku, v ktorej prevádzkuje pohostinstvo až do ukončenia pandémie. Taktiež žiadal
po otvorení prevádzky o prehodnotenie výšky nájmu. Poslanci žiadosť pomerom hlasov 5 z 5 schválili. Výška
nájmu sa prehodnotí po skončení pandémie a znovuotvorení prevádzky.
Zuzana Čuláková písomne požiadala o finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi
sociálnych služieb, v ktorom je umiestnená, konkrétne v Diakonickom centre v Sučanoch. Žiadosťou sa bude
zaoberať určená pracovníčka OcÚ, ktorá zistí možnosti poskytnutia pomoci.
Starosta informoval poslancov o protipožiarnych kontrolách prevedených členmi DHZO v rodinných
domoch a pochválil ich aktivitu.
Verejná zbierka občanov pre rodinu Janidžárovú z dôvodu vyhorenia rodinného domu vo výške 2 575 €
bola dňa 13. 3. 2020 odovzdaná Milanovi Janidžárovi.
Poslanci spoločne so starostom obce vzhľadom na pokračujúcu pandémiu rušia všetky spoločenské akcie
pre občanov. Pohreby sa uskutočňujú za podmienok dodržania osobitných pravidiel.

V Turč. Štiavničke, 22. apríla 2020, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
22. apríla 2020
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
Schvaľuje:
Uzn. č. 2/2020
Uzn. č. 3/2020

‐ neoprávnené výdavky na rekonštrukciu kult. domu vo výške
68 143,43 € pomerom hlasov 5 z 5 prítomných poslancov.
‐ žiadosť Radoslava Kolenu na odpustenie nájmu v priestoroch
budovy na ihrisku, ktoré užíva na pohostinstvo pomerom hlasov 5 z
5 prítomných poslancov

V Turčianskej Štiavničke, 22. 4. 2020
Peter Očka
starosta obce

