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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
29. marca 2017

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Peter Švrlo

1. Starosta obce privítal prítomných a previedol kontrolu zápisnice a uznesení z minulého zasadnutia.
2. Hlavná účtovníčka pani M. Rybárová predložila poslancom OZ úpravu rozpočtu k 27. 3. 2017. Poslanci po
vysvetlení úpravu rozpočtu schválili počtom hlasov 4 zo 4 prítomných.
3. Starosta a riaditeľka školy Mgr. Malinová predložili k nahliadnutiu poslancom OZ majetkové priznanie.
Poslanci túto skutočnosť zobrali na vedomie.
4. Žiadosť Rudolfa Kozáka o odkúpenie časti nehnuteľnosti k svojmu pozemku o výmere približne 15 m2
(presná výmera bude určená GP). Poslanci žiadosť počtom hlasov 4 zo 4 prítomných schválili za cenu 1
€/m2.
5. Zástupca starostu Mgr. art. Peter Vrabec informoval o prípravách Behu oslobodenia, ktorý sa uskutoční
22. 4. 2017.
6. Údržbár a správca budov Marián Smolár predložil požiadavku na zakúpenie malotraktora pre obec na
údržbu trávnatých plôch, verejných priestranstiev, ciest a podobne. Terajší malotraktor už je poruchový.
V Mountfield‐e je do 31. marca 43 % akcia z pôvodnej ceny 8 490 € na akciovú cenu 4 990 €. Prídavné
zariadenie k nemu sa bude postupne podľa potreby dokupovať. Navyše je potrebné kúpiť betónovú garáž,
na jeho uskladnenie. Poslanci nákup malotraktora schválili počtom hlasov 4 zo 4 prítomných.
7. Starosta poďakoval Mgr. Martine Hruškovej za uskutočnenie fašiangovej zábavy v kult. dome pod
javiskom.
8. Ďalej informoval:
občan Jozef Slezák je premiestnený z obecnej budovy do Domu dôchodcov v Turč. Tepliciach, je potrebná
revízia a následná rekonštrukcia el. rozvodov v priestoroch Obecného úradu, na ul. 9. mája boli prevedené
opravy výtlkov na miestnej komunikácii, v súčasnej dobe sa realizuje osvetlenie zvonice a domu smútku,
prebieha proces vyhotovenia žiadosti na uteplenie, výmenu okien, zmenu vykurovania a opravy strechy
na kult. dome, na bočnú uličku (Braňo Polonec, Dušan Štefánik) sa robí cenová ponuka na jej opravu,
starosta s riaditeľkou ZŠ s MŠ zvážili nutnosť rozšírenia budovy o ďalšie dve triedy z dôvodu nárastu detí.
Starosta bude hľadať možnosti finančného príspevku na prístavbu.
V Turč. Štiavničke, 29. 3. 2017, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
Schvaľuje:
Uzn. č. 5/2017 ‐
Uzn. č. 6/2017 ‐

Uzn. č. 7/2017 ‐

úpravu rozpočtu počtom hlasov 4 zo 4 prítomných
poslancov
odpredaj nehnuteľnosti Rudolfovi Kozákovi k o výmere
15 m2 k jeho pozemku počtom hlasov 4 zo 4 prítomných.
časť parcely č. 713/6 v k. ú. Turč. Štiavnička
nákup viacúčelového malotraktora pre obecné účely
počtom hlasov 4 zo 4 prítomných za cenu 4 990 €.

Zobralo na vedomie:
Uzn. 8/2017

‐

majetkové priznanie starostu obce a riaditeľky ZŠ s MŠ

V Turčianskej Štiavničke, 29. 3. 2017

Peter Očka
starosta obce

