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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
30. NOVEMBRA 2020

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Renáta Matisová, Ing. Ján Jankovič

Starosta privítal prítomných a previedol kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia OZ
Okrem iného informoval:
- na prenájom priestorov po firme OTEZA, zatiaľ nikto nemá záujem. Uskladníme tam dočasne staré veci
z kult. domu, ktoré sú určené na múzeum remesiel
- do bytovky sa do uvoľneného 1‐izbového bytu nasťahovala pani Eva Dzúriková, predtým bytom
v Žabokrekoch. Boli oslovení občania, podľa poradia, ale postupne nemali o byt záujem (Ružena Tomková,
Jana Csomosová)
- požiadavka riaditeľky školy na ,,elektronického vrátnika“ s kamerou pri vchodových dverách ZŠ s MŠ bola
zrealizovaná.
- na prístrešok pred vchodom ZŠ s MŠ bola vypracovaná CP, ale bola pomerne vysoká, preto ešte dáme
vypracovať ďalšie CP.
1. Starosta predložil poslanom návrh rozpočtu na rok 2021. Najnutnejšie práce boli do rozpočtu zahrnuté:
oprava strechy rodného domu Jána Kostru, prehĺbenie protipovodňového jarku nad ulicou
Hviezdoslavova, dokončenie elektroinštalácie v hasičiarni, zriadenie oddeleného kompostoviska za
Zberným dvorom na trávu a konáre + drvičku konárov. Starosta oslovil poslancov, aby ešte niečo do
budúceho schvaľovania rozpočtu zakomponovali, čo by bolo nutné urobiť. Poslanci po vzájomnej rozprave
s týmto súhlasili.
2. Starosta navrhol, aby sme vymenili okná na severnej strane Obecného úradu. Ing. Ján Jankovič, navrhol
aby sme vymenili okná už aj na západnom krídle bývalej Otezy (na poschodí). Poslanci s návrhom súhlasili
a schválili uvedenú výmenu okien pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov. Je potrebné urýchlene
osloviť 3 firmy na vypracovanie cenovej ponuky.
3. Starosta predložil poslancom žiadosti o finančnú podporu jednotlivých CVČ pre deti s trvalým pobytom
v Turč. Štiavničke, ktoré uvedené CVČ navštevujú. Poslanci sa dohodli na výške 30 €/ žiaka a s tým, že
bude podporená činnosť iba v jednom CVČ.
Jedná sa o tieto CVČ:
Rimsko‐katolícka cirkev, Žilinská diecéza, Žilina
4 deti
120 €
Deep Dance Center, s. r. o. Martin
8 detí 240 €
CVČ Domino, Vrútky
8 detí 240 €
Kamarát, CVČ Martin
14 detí 420 €
OZ CEV Turiec Martin (Turč. Štiavnička)
31 detí
930 €
Poslanci uvedené žiadosti výšku financií pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných schválili.

Žiadosť ŠK Turč. Štiavnička vo výške 13 000 € na rok 2021 zatiaľ nebola schválená, pretože predseda ŠK
musí do niesť ročné vyúčtovanie, na základe ktorého poslanci na budúcom zasadnutí OZ rozhodnú.
4.
5.

6.
7.

8.

Mgr. art. Peter Vrabec navrhol zriadenie sedačkového výťahu na schody na obecný úrad (bezbariérový
prístup). Konkrétne sa poslanci na tomto nedohodli, ale starosta osloví firmu, ktorá sa týmto zaoberá.
Stanislav Kurhajec prejavil záujem pracovať na Dohodu o pracovnej činnosti na obecnom úrade
k Mariánovi Smolárovi. Poslanci, vzhľadom k skutočnosti, že práce v obci pribúda a Marian Smolár je už
max. vyťažený a práce stíha s nadmerným úsilím, privítali túto ponuku a schválili ju pomerom hlasov 7 zo
7 prítomných poslancov.
Poslanci sa zaoberali aj vybudovaním jednoduchého parkoviska v blízkosti Teplických serpentín. Vhodné
niektoré miesta na tento účel sa vytipujú a starosta osloví majiteľov pozemkov.
Starosta predložil poslancom OZ návrh Vojenského kartografického ústavu na vytvorenie turistickej mapy
s vyznačením zaujímavostí v našej obci: Kostrov dom, Expozícia zvonov, Expozícia malej lesnej železničky,
Teplické serpentíny s vyznačením trasy na Kríž a Katovu skalu, a vyznačenie trasy na Sklabinský hrad.
Poslanci nakoniec rozhodli, že je potrebné vyrobiť 3 takého mapy a umiestniť ich na stojane: pri mädokýši,
pri Obecnom úrade a pri vstupe do obce (pri erbe). Poslanci výrobu 3. kusov máp schválili s pomerom
hlasov 7 zo 7 prítomných.
Poslanci sa dohodli, že v najbližších dňoch urobia aj s mladými hasičmi brigádu na upratovaní kult. domu.

V Turč. Štiavničke, 30. novembra 2020, zapísala Ivana Tomková
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UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
30. novembra 2020
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
1. Uzn. č. 23/2020

‐

2. Uzn. č. 24/2020

‐

3. Uzn. č. 25/2020

‐

výmenu okien na severnej strane Obecného úradu a v časti
budovy na poschodí nad bývalou ,,olejničkou“ pomerom hlasov
7 zo 7 prítomných poslancov.
uzatvorenie Dohody o pracovnej činnosti
so Stanislavom Kurhajcom ako údržbárom k Mariánovi Smolárovi.
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov.
žiadosti o finančnú podporu jednotlivých centier voľného času,
ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v Turč. Štiavničke takto:
Rimsko‐katolícka cirkev, Žilinská diecéza, Žilina 4 deti
Deep Dance Center, s. r. o. Martin
8 detí
CVČ Domino, Vrútky
8 detí
Kamarát, CVČ Martin
14 detí
OZ CEV Turiec Martin (Turč. Štiavnička)
31 detí
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov

4. Uzn. č. 26/2020

‐

3 kusy informačných turistických máp s vyznačením všetkých
zaujímavostí v obci a chodníkov.
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných poslancov

‐

informácie starostu obce o prevedených prácach

Berie na vedomie:
1. Uzn. č. 27/2020

V Turč. Štiavničke, 30. 11. 2020

Peter Očka
starosta obce

120 €
240 €
240 €
420 €
930 €

