Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
29. augusta 2011
Prítomní: poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, starosta, zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Ing. Miroslav Slezák

1. Starosta privítal prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny a informoval
o prácach, ktoré sa v uplynulom období previedli, pripravili . . . .
2. Riaditeľ CVČ Mgr. Hrozienčik podal návrh na zmenu VZN o zmene výšky
poplatku členov záujmových krúžkov. Po vysvetlení a vzájomnej diskusii
poslanci s výškou poplatku súhlasili a zároveň schválili príslušné VZN.
3. Riaditeľka ZŠ s MŠ z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na prevádzku
školského zariadenia podala návrh na zmenu príspevku takto: za
dieťa navštevujúce ŠKD zvýšiť príspevok z pôvodných 4 € na sumu 5 € a
príspevok za pobyt dieťata v MŠ z pôvodných 8,40 € na sumu 11 €. O tejto
zmene boli informovaní aj rodičia na rodičovskom združení. Poslanci súhlasili
so zvýšením príspevku a zároveň schválili príslušné VZN.
4. Riaditeľka ZŠ s MŠ taktiež podala návrh na prehodnotenie výšky príspevku
na nákup potravín do ŠJ podľa vekových kategórií stravníkov v súlade
s uvedenými finančnými pásmami nasledovne :
deti MŠ
žiaci ZŠ
zamestnanci ZŠ
cudzí stravníci
Poslanci súhlasili

pôvodná suma 1 €
nová suma 1,19 €
pôvodná suma 0,83 € nová suma 1,01 €
pôvodná suma 1 €
nová suma 1,19 €
pôvodná suma 1 €
nová suma 1,19 €
so zvýšením príspevku a schválili príslušné VZN.

1. Ing. Roľko žiadal upozorniť prevádzkovateľa káblovej televízie v našej obci firmu Martico, že STV 3 nevysiela a PRIMA je odstavená. Tieto voľné kanály
je potrebné nahradiť vhodným programom. Starosta túto požiadavku bude
ihneď riešiť so spoločnosťou Martico.
2. Pani Malovecká navrhla prerokovať možnosť zriadenia autobusovej zastávky
v Martine - Košútoch pri obchodnom centre. Starosta bude túto požiadavku
riešiť s príslušnými organizáciami: SAD, Mestský úrad Martin.
3. Starosta ukončil zasadnutie OZ a pozval prítomných na pietnu spomienku –
položenie kytice k pomníku padlých občanov pri príležitosti 67. výročia SNP.
V Turčianskej Štiavničke, dňa 29. augusta 2011, zapísala Aurélia Ševcechová
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