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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
30. novembra 2016

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Renáta Matisová

1. Starosta obce privítal prítomných a previedol kontrolu zápisnice a uznesení z minulého zasadnutia
2. V úvode sa prezentovala Skupina historického šermu Taurus Ater, ktorá chce dňa 24. 6. 2017
v našej obci Pod Duninom usporiadať Sklabinské hradné slávnosti. Odôvodnili to skutočnosťou, že
na Sklabinskom hrade je pre takúto akciu málo miesta a priestor Pod Duninom bude pre to
vhodný. Priblížili, ako celá akcia bude vyzerať. Poslanci prijali túto informáciu na vedomie. Obec
bude podľa svojich možností tejto akcii nápomocná.
3. Hlavná účtovníčka, pani Rybárová predložila úpravu rozpočtu. Poslanci po vzájomnej
komunikácii úpravu rozpočtu schválili počtom hlasov 6 zo 6 prítomných poslancov.
4. Pani Rybárová informovala o vykonanom audite za 2015. Audítor na záver svojej správy vyjadril
názor: ,, . . . výsledky hospodárenia za rok 2015 sú v súlade so zákonom o účtovníctve“. Poslanci
správu audítora zobrali na vedomie.
5. Predložený návrh rozpočtu na rok 2017 bez programovej štruktúry schválili bez výhrad počtom
hlasov 6 zo 6 pritomných poslancov. Zároveň rozpočet na roky 2018-19 zobrali na vedomie.
6. Starosta predložil poslancom žiadosti na podporu CVČ ktoré navštevujú žiaci z našej obce:
Rímsko-katolícka cirkev Žilina
CVČ Domino Vrútky
Deep Dance Martin
Junior klub Martin
Kamarát Martin

3 deti
15 detí
11 detí
1 dieťa
5 detí

Poslanci sa dohodli podporiť činnosť CVČ a schválili sumu 30 € na jedno dieťa.
7. Starosta informoval poslancov, ako aj prítomných občanov z NB o presunoch bytov takto:
odchádzajúca rodina Slezáková uvoľnila byt k 30. 11. 2016. Na tento uvoľnený byt pôjde rodina
Lutišanová. Na uvoľnený byť rodiny Lutišanovej pôjde rodina Zelienková. Všetky výmeny boli
prevedené na základe žiadostí. Pani Zelienková s dvomi deťmi v bola uprednostnená, lebo
z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny dostala obec úlohu zabezpečiť byt pre túto sociálne
slabšiu rodinu. Spolu s ňou bude bývať ešte jej brat, aby finančne zvládli náklady. Poslanci tieto
informácie zobrali na vedomie.
8. Prítomný Branislav Hrabovský predložil žiadosť na prenájom nebytových priestorov v objekte
Environmentálnej výchovy – bývalá Základná škola, na využitie fotografického ateliéru. Po
spoločnom riešení so zástupcami Environmentálnej výchovy, nedošlo k dohode. Následne pán
Hrabovský prejavil záujem o prenájom priestoru viacúčelovej miestnosti na Obecnom úrade.
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Vysvetlil, že polovica miestnosti (južná strana), by mu vystačila a potrebné náradie by si odkladal
v miestnosti, kde sú umiestnené plynové kotly. Pred každým pripravovaným fotením, by si
s pracovníčkou OcÚ dohodol termín a hodinu, keby by mohol fotenie uskutočniť. Má záujem
fotografovať rodiny s deťmi. Poslanci pánovi Hrabovskému prenájom miestnosti na tento účel
schválili s tým, aby sa uzatvorila NZ a 2 mesiace by neplatil za prenájom nič. Po tomto termíne, by
sa spolupráca prehodnotila a dohodla výška nájmu.
Mgr. Marián Štefaničiak (prezident FK) predložil poslancom vyúčtovanie za rok 2016, aby poslanci
videli, ako klub hospodári. Taktiež požiadal, okrem sumy 13 000 € na chod futbalu, ešte aj previesť
niektoré práce, týkajúce sa údržby budovy v športovom areáli a taktiež úpravu ihriska. Uvedená
suma na chod futbalu, je súčasťou rozpočtu na rok 2016. Práce, ktoré požaduje FK budú riešené
obmedzene, podľa finančných možností.
Občianske združenie Turiec film, v zastúpení Ing. Novotným a Ing. Janíkom, pripravilo prezentáciu
videoprodukcie obce prostredníctvom tzv. výškovej kamery (dron), ale aj iných možností. Jedná
sa o celkové nasnímanie obce, ale aj jednotlivých akcií, konajúcich sa priebežne v roku.
Následne by sa celkový materiál upravil a nasnímal na CD prehrávač, ktorý by slúžil pre občanov.
Celková výška nákladov závisí od požadovaného rozsahu prác. Cena by sa mohla pohybovať
okolo 1 500 €. Poslanci tento návrh schválili.
Roman Lačný, Branislav Polonec a Dušan Štefánik, písomne požiadali o opravu uličky, ktorá je
v zlom technickom stave a navyše neodtekajúca voda im robí škodu na ich majetku. Na opravu
miestnych komunikácií bola v rozpočte navrhnutá sume 11 970 €. Z týchto financií by sa mohla
ulička opraviť. V jarných mesiacoch budeme tento problém riešiť.
V rôznom starosta informoval o podaných žiadostiach na fondy – kanalizácia, múzeum remesiel,
a príprave projektov na opravu KD, ďalej informoval o možnosti odkanalizovania občanov
bývajúcich na ul. Hviezdoslavovej. Zhodnotil akciu Revival Night s tým, že sa pokúsime túto akciu
opakovať a občanom, ktorý obci pomáhajú a sú činní, darovať lístky, ako malú odmenu. Pani
Fischerová informovala o finančnom dopade akcie: príjem 2 676 €, Výdaj 4 027 €.
Starosta informoval poslancov, o nutnosti drenáže na Dome smútku. Stavba stále vlhne a je
potrebné okolo základov urobiť odvodňovaciu drenáž.
Starosta informoval poslancov o nutnosti výmeny nábytku a usporiadania kancelárie mzdovej
účtovníčky pani A. Fischerovej a postupnej rekonštrukcie sociálneho zariadenia na Obecnom
úrade a oplotenia areálu ZŠ s MŠ. Taktiež Renátka Matisová opakovanie žiadala vymeniť nábytok
v ,,kuchynke“. Poslanci súhlasili s prácami. Finančné náklady na tieto práce sú súčasťou rozpočtu
na rok 2017.
Po tomto starosta ukončil rokovanie Obecného zastupiteľstva
V Turč. Štiavničke, 30. 11. 2016, zapísala Magdaléna Rybárová
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
Schvaľuje:
Uzn. č. 15/2016

-

Uzn. č. 16/2016

-

Uzn. č. 17/2016

-

Uzn. č. 18/2016

-

Uzn. č. 19/2016

-

úpravu rozpočtu počtom hlasov 6 zo 6 prítomných
poslancov
návrh rozpočtu bez programovej štruktúry na rok 2017
bez výhrad počtom hlasov 6 zo 6 prítomných
finančnú čiastku na činnosť CVČ vo výške 30 € na 1 dieťa
s trvalým bydliskom obce Turč. Štiavnička, počtom
hlasov 6 z 6 prítomných takto:
Rímsko-katolícka cirkev Žilina
3 deti
90 €
CVČ Domino Vrútky
15 detí
450 €
Deep Dance Martin
11 detí
330 €
Junior klub Martin
1 dieťa
30 €
Kamarát Martin
5 detí
150 €
prenájom časti viacúčelovej miestnosti v priestoroch
OcÚ na nepravidelné fotografovanie – fotoateliér
Ponuku OZ Turiec film na videoprodukciu o našej obci

Zobralo na vedomie:
Uzn. č. 20/2016
Uzn. č. 21/2016
Uzn. č. 22/2016

-

Uzn. č. 23/2016
Uzn. č. 24/2016

-

správu audítora za rok 2015
presuny nájomníkov v NB
historicko-spoločenskú akciu Skupiny historického šermu
Taurus Ater, konanú 24. 6. 2017 pod Duninom
informácie v časti ,,rôzne“
rozpočet na roky 2018-2019

V Turčianskej Štiavničke, 30. 11. 2016
Peter Očka
starosta obce

