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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
22. mája 2018

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:
1.

podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Renáta Matisová

Starosta privítal prítomných, predovšetkým starostu obce Podhradie, ako aj zamestnancov obecného úrad
Podhradie, ktorí budú spoluorganizovať Turčianske športové hry samosprávy konané dňa 14. júna 2018
v športovom areáli v obci Turč. Štiavnička.
2. Po vzájomnej rozprave boli dohodnuté všetky podrobnosti a rozdelené úlohy tak, aby akcia bola dôstojne
pripravená.
3. Po tomto bode pokračovalo riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva kontrolou uznesenia a zápisnice
z predošlého zasadnutia OZ.
4. Starosta informoval poslancov o vytvorení grafického návrhu Mgr. art. Peťom Vrabcom na propagačný materiál
obce ‐ skladačku. Poslanci jeho tlač v počte 2 000 kusov schválili pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
5. Starosta informoval poslancov o písomnej sťažnosti na Stredoslovenskú distribučnú a. s., kvôli častým
niekoľkosekundovým výpadom el. energie v obci. V skutočnosti bola doručená písomná odpoveď, kde sa v závere
píše, že ,,sťažnosť je neopodstatnená“, lebo v zmysle zákona 251/2012, § 31, ods. 1, písmena e), má
prevádzkovateľ právo krátkodobo obmedziť dodávku el. energie bez nároku na odškodné, lebo výpadky neboli
zavinené prevádzkovateľom distribučnej siete. Občanom bolo odporučené, aby si domácnosti vybavili záložnými
zdrojmi, ktoré preklenú krátkodobé výpadky. Na skutočnosť, že trafostanice v obci sú ošarpané, hrdzavé ako aj
prerastené krovinami distribučná spoločnosť vôbec nereagovala. Informáciu poslanci zobrali na vedomie.
6. Starosta predložil poslancom návrh a cenovú ponuku firmy Kalitek – Sučany na vyhotovenie hliníkových
vchodových dverí do Obecného úradu a COOP Jednota. V návrhu je vyriešený aj bezbariérový vchod pre zdravotne
postihnutých. COOP Jednota sa bude podieľať 20 %‐nou finančnou úhradou z celkových nákladov. Poslanci návrh
a cenovú ponuku schválili s pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
7. Starosta predložil návrh a cenovú ponuku firmy Robo Rišian na obkopanie, drenáž a odvodnenie základov okolo
Domu smútku z dôvodu stáleho vlhnutia. Poslanci poradili a ešte doplnili návrh tak, aby celá práca mala zmysel
a bola účinná. Zároveň cenovú ponuku a práce schválili počtom hlasov 7 zo 7 prítomných.
8. Starosta predložil poslancom cenovú ponuku a návrh riešenia firmy Hakom na umiestnenie spomaľovačov rýchlosti
motorových vozidiel na ul. 1. mája. Nakoniec poslanci tento návrh zamietli a dohodli sa, že umiestnia na začiatok
obce (pri prečerpávacej stanici) 1 kus svetelného radaru. Uvidí sa, aký to bude mať účinok. Poslanci odporučili
starostovi, aby oslovil firmy, ktoré sa týmito zariadeniami zaoberajú na vypracovanie návrhu a CP.
9. Starosta informoval o nutnosti asfaltovania úzkeho pruhu po plynofikácii na ul. J. Kostru v úseku rod. domov: Láni –
Korček Ivan. Starosta osloví firmu Kapusta ‐prevádzkareň Turany, aby na úsek vypracovala CP. V obci je potrebné
opraviť aj iné komunikácie, ale tento trávnatý pruh je ešte od plynofikácie v roku 2003. Postupne, podľa možnosti
budeme riešiť aj ostatné úseky. Poslanci opravu komunikácie schválili pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
10. Starosta poslal žiadosť o záručnú opravu firme RILINE Ružomberok, ktorá v máji 2017 asfaltovala uličku (Štefánik
Dušan – Polonec Braňo). Záručná doba je 60 mesiacov od prevzatia diela. Cez asfalt prerastá burina.
11. Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácie Martin predložila návrh nájomnej zmluvy na rybník poniže
Schádzanej vody v blízkosti diaľničného mosta na symbolické 1 € ročne. Rybári chcú rybník vyčistiť a postupne
opraviť tak, aby bol využiteľný na chov a lov rýb. Poslanci NZ schválili v plnom rozsahu pomerom hlasov 7 zo 7
prítomných.
12. Vedúca knižnice pani Fischerová predložila poslanom návrh na vyradenie nepoužívateľných kníh. Poslanci návrh na
vyradenie schválili počtom hlasov 7 zo 7 prítomných.

13. Nelegálna skládka odpadu pri Váhu bola predmetom rokovania starostu obce s ochranármi aj rybármi.
S poslancami bolo dohodnuté, aby sa v tejto lokalite zabudoval betónový stĺp s výkonnou kamerou. Po tomto bude
odpad riadne zlikvidovaný a zemina rozhrnutá. Starosta už má dohodnuté stretnutie a riešenie s kompetentnými
osobami tak, aby sa podľa možnosti zabránilo ďalšiemu hromadeniu odpadu. Na požiadavku starostu obce bude
toto miesto často monitorované policajnou hliadkou.

V Turč. Štiavničke, 22. mája 2018, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
Schvaľuje:
Uzn. č. 17/2018

‐ tlač propagačného materiálu o obci – skladačku pomerom hlasov
7 zo 7 prítomných

Uzn. č. 18/2018

‐ cenovú ponuku firmy Kalitek – Sučany na zhotovenie hliníkových
Spoločných vchodových dverí do budovy Obecného úradu
a COOP Jednoty pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

Uzn. č. 19/2018

‐ cenovú ponuku firmy Robo Rišian na odvodnenie budovy Domu
smútku pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

Uzn. č. 20/2018

‐ návrh a cenovú ponuku firmy Kapusta – prevádzkareň mesta Turany
na opravu komunikácie (úzky pás po plynofikácii z roku 2003 na úseku
rod. domov: Láni ‐Korček Ivan pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných

Uzn. č. 21/2018

‐ Nájomnú zmluvu medzi SRZ – mestská organizácia Martin na
rybník poniže Schádzanej vody v blízkosti diaľničného mostu
Na účel chovu a lovu rýb na cenu 1 €/rok,
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

Uzn. č. 22/2018

‐ návrh na vyradenie nepoužiteľných kníh v miestnej knižnici
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných

Berie na vedomie:
Uzn. č. 23/2018

‐ odpoveď Stredoslovenskej energetiky na sťažnosť starostu obce
na časté krátkodobé výpadky el. energie

V Turčianskej Štiavničke, 22. 5. 2018

Peter Očka
starosta obce

