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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
27. augusta 2019

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Renáta Matisová, Michal Maják

Poslanci OZ pred zasadnutím obecného zastupiteľstva pri príležitosti 75. výročia SNP si uctili padlých
spoluobčanov pietnou spomienkou pri pamätníku položením kvetov.
Po skončení nasledovalo riadne zasadnutie OZ v zasadačke OcÚ.
1. Po privítaní starosta previedol kontrolu uznesení z posledného zasadnutia OZ a informoval o prácach, ktoré sa za
to obdobie vykonali:
ulica 9. mája sa opravuje, v kult. dome a v pivničných priestoroch pod Otezou sa urobil riadny poriadok, písala sa
žiadosť na SFZ o NFP na opravu soc. zariadenia na ihrisku, napísala sa žiadosť o NFP na rekonštrukciu
elektroinštalácie v hasičiarni, pripravuje sa PD a žiadosť o NFP na rekonštrukciu ulice 9. mája. Vďaka správcovi
Zberného dvora Petrovi Matisovi, zberný dvor má svoj potrebný štandard a triedenie odpadu sa zlepšilo. Začal sa
opakovaný proces VO na rekonštrukciu kult. domu. Po úspešnom dokončení procesu VO realizácia rekonštrukcie
musí byť hotová do konca mája 2020.
2. Starosta prečítal list od Slovenskej pošty a. s., kde oznamujú, že Pošta v obci sa ku dňu 1. 11. 2019 z ekonomických
dôvodov ruší ako jedna zo 150 obcí na Slovensku, ktoré vraj vykazujú výraznú stratu. Služby budú poskytované
iným spôsobom, tak aby občania boli do istej miery spokojní. Starosta bude písať list, ktorého obsahom bude
nespokojnosť a hľadanie prijateľného možného riešenia, aby sa pokiaľ to bude trochu možné, v našej obci pošta
zachovala.
3. Renata Matisová poukázala na neporiadok okolo NB, ďalej nevhodné parkovanie niektorých nájomníkov, výsadba
rastlín, ktoré skrášľovali okolie NB je potrebné upraviť. Starosta zvolá v septembri všetkých nájomníkov a tieto
problémy sa budú spoločne riešiť.

V Turč. Štiavničke, 27. augusta 2019, zapísala Ivana Tomková
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