OBEC TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
OBECNÝ ÚRAD, 038 51 TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, Ul. JÁNA KOSTRU 92/76
TEL.: 043/4293 429, 0918 639 788,

e-mail.: obecturstiavnicka@stonline.sk

ZASADNUTIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
30. januára 2019

ZÁPISNICA
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Renáta Matisová
1. Starosta privítal poslancov OZ, prítomných občanov, oboznámil s programom zasadnutia
a zároveň previedol kontrolu uznesení z 12. 12. 2018
2. Starosta predložil návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Turč. Štiavnicka a Centrom
environmentálnej výchovy Turiec, OZ, so sídlom Severná 6, 036 01 Martin, ktorej predmetom
je poskytnutie nebytových priestorov (bývalá ZŠ - parc. č. 741/1 a 742) za účelom
environmentálnej výchovy. Po rozprave bola nájomná zmluva poslancami pomerom hlasov
7 zo 7 prítomných schválená.
3. Starosta predložil poslancom vypracovanie cenových ponúk na odborné presvetlenie,
(ozdravenie) 14 kusov líp na cintoríne a výrez 1 lipy, ktorá je v zlom zdravotnom stave
,,dvojak“. Následne navrhol členov komisie v zložení: Ing. Ján Jankovič, Ing. Josef Valvoda
a Peter Očka na vyhodnotenie ponúk. Poslanci s pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných
zloženie komisie schválili.
4. Starosta predložil poslancom zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Národnej
diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, PSČ 841 04 Bratislava (č. 30201/ZoVB027/2018/Turčianska Štiavnička/0760/SO310-54/Axioma). Rozsah vecného bremena je
vyznačený GP206-20/2018 a činí 12 m2. Jedná sa o parcelu KN-E č. 612/3, zapísanú na LV
565 v k. ú Turč. Štiavnička. Odplata je stanovená v zmysle znaleckého posudku č. 167/2018,
vyhotoveného Ing. Mariánom Mrázikom. Poslanci pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných
zmluvu o zriedení vecného bremena schválili.
5. Starosta informoval poslancov o zatečení zasadačky na obecnom úradu, napriek tomu, že
v letných mesiacoch 2018 boli viaceré miesta zalepené tmelom. Je potrebné sa tým
zaoberať a dať urobiť cenovú ponuku na opravu celej strechy.
6. Ján Očka, jeden z dedičov po neb. Zuzane Očkovej, rod. Čujkovej získal spolu s obcou
Turč. Štiavnička v šetrení ROEP-u parcelu parcelu na hlienovisku č. 576/28 o výmere 1941
m2, ktorá Zuzane Očkovej bola pridelená v konfiškáte Révayovského majetku v roku 1948.
Taktiež v ROEP-e bola pridelená parcela č. 402 o výmere 5518 m2 (nový cintorín) obci
a taktiež Jánovi Očkovi a spol. Vznikli tak dve duplicitné parcely, na ktorých nie je možné
robiť, žiadne fyzické úkony – na parcele 576/28 stavať dom, alebo inak využívať. Tak isto aj
v prípade parcely 402, na ktorej je umiestnený cintorín. Na spoločnom rokovaní starostu
obce, pracovníkov Správy katastra v Martine a Jána Očku a spol. padol návrh, že zápisom
sa parcely vysporiadajú nasledovne: parcelu 402 – cintorín, bude vlastniť obec a parcelu
576/28 budú vlastniť dedičia po Zuzane Očkovej, rod. Čujkovej. Poslanci tento návrh
schválili pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

7. Starosta informoval poslancov o budovaní el. stĺpov v lokalite Niže schádzanej vody a pri
Váhu, z dôvodu umiestnenia kamier k zabráneniu tvorenia čiernej skládky odpadu. Ing.
Jankovič, zástupca firmy Martel, ktorá túto prácu vykonáva uviedol, že práce sa dokončia
v jarných mesiacoch spoločne s firmou Gaya, ktorá potom namontuje na stĺpy kamery.
8. Starosta informoval, že zberný dvor je v nežiadúcom stave. Je potrebné znovu obnoviť jeho
riadenú prevádzku, zamestnaním zodpovedného človeka, ktorý by zabezpečil riadne
separovanie a uloženie odpadu v určitých dňoch a hodinách. Starosta pripomenul, že
občania sa musia naučiť riadne, zodpovedne triediť odpad aj v domových nádobách,
lebo vytriedený odpad je odvezený bezplatne. Pokiaľ sa odpad nevytriedi, neseparuje,
platí sa tak, ako vývoz domového odpadu, ktorý je už teraz drahý a bude ešte drahší. Na
budúci rok obec bude musieť zvýšiť poplatok za odpad, ktorý máme jeden z najmenších
v okrese.
9. Starosta informoval poslancov o pripravovanom stretnutí vlastníkov pôdy na Vŕškach, za
účelom možnej IBV, za účasti odborných pracovníkov v oblasti dopravy a územného
plánovania.
10. Mzdová účtovníčka pani Anna Fischerová vysvetlila poslancom nový zákon o platových
pomeroch starostov. Po rozprave poslanci schválili starostovi zvýšenie platu o 48 % od 1. 2.
2019.
11. Hlavná účtovníčka pani Magdaléna Rybárová informovala poslancov o vykonanom
audite za rok 2017. Poslanci Správu audítora s výrokom: ,, . . . Obec Turčianska Štiavnička
konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách“ zobrali na vedomie

V Turč. Štiavničke, 30. januára 2019, zapísala Magdaléna Rybárová

.................................................................
zástupca starostu

.....................................................
starosta

.................................................................
overovateľ č. 1

...................................................
overovateľ č. 2
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
30. január 2019

UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn. č. 1/2019

Uzn. č. 2/2019

Uzn. č. 3/2019

Uzn. č. 4/2019

Uzn. č. 5/2019

- nájomnú zmluvu medzi obcou Turčianska Štiavnička a OZ- Centrom
environmenálnej výchovy, so sídlom Severná 6, 036 01 Martin,
ktorej predmetom je poskytnutie nebytových priestorov
(bývalá ZŠ - parc. č. 741/1 a 742) za účelom environmentálnej výchovy
na dobu neurčitú s mesačnou jednostrannou výpovednou dobou.
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
- zloženie komisie: Ing. Ján Jankovič, Ing. Josef Valvoda, Peter Očka
na vyhodnotenie cenových ponúk na výrez 1ks lipy a zdravotné
ošetrenie 14 kusov líp na cintoríne.
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
- Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, PSČ 841 04 Bratislava
(č. 30201/ZoVB-027/2018/Turč. Štiavnička/0760/SO310-54/Axioma).
Rozsah vecného bremena je vyznačený GP206-20/2018 a činí 12 m2.
Jedná sa o parcelu KN-E č. 612/3, zapísanú na LV 565 v k. ú Turč.
Štiavnička. Odplata je stanovená v zmysle znaleckého posudku
č. 167/2018, vyhotoveného Ing. Mariánom Mrázikom
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
- v súlade s § 4 odst. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvyšuje plat starostu obce Turč. Štiavnička
o 48 % mesačne s účinnosťou od 1. 2. 2019.
- dohodu o urovnaní medzi Obcou Turčianska Štiavnička a Jánom
Očkom, nar. 4. 5. 1963, trvale bytom Pod Brezinou 769/5, 038 52 Sučany,
na základe ktorej bude obnovená hodnovernosť údajov, teda
odstránená duplicita na nehnuteľnostiach – pozemkoch v k. ú.
Turčianska Štiavnička, obec Turčianska Štiavnička, ktoré sú zaťažené
duplicitným vlastníctvom obce Turčianska Štiavnička a ,,E“
V k. ú. Turčianska Štiavnička, obce Turčianska Štiavnička, okres Martin,
A to: pozemku E KN parc.č. 576/28 o výmere 1941 m2, orná pôda,
aktuálne zapísaná na LV č. 1540, ktorého vlastníkom je na základe
dohody o urovnaní Ján Očka, nar. 4. 5. 1963, trvale bytom Pod Brezinou

769/5, 038 52 Sučany a pozemku C KN parc. č. 402 o výmere 5518 m2,
ostatná plocha, aktuálne zapísaná na LV 565, ktorého vlastníkov je
Na základe dohody o urovnaní Obec Turčianska Štiavnička.
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.
Ukladá:
Uzn. č. 6/2019

- starostovi obce Petrovi Očkovi, aby uzatvoril uvedenú Dohodu
o urovnaní a zabezpečil na nej vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností.
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

Berie na vedomie:
Uzn. č. 7/2019

- informáciu o vykonanom audite a Správu audítora za rok 2017
s výrokom ,,. . . obec Turčianska Štiavnička konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách“

V Turč. Štiavničke, 30. 1. 2019

................................................
Peter Očka
starosta obce
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VÝPIS Z UZNESENIA
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn. č. 3/2019

- Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, PSČ 841 04 Bratislava
(č. 30201/ZoVB-027/2018/Turč. Štiavnička/0760/SO310-54/Axioma).
Rozsah vecného bremena je vyznačený GP206-20/2018 a činí 12 m2.
Jedná sa o parcelu KN-E č. 612/3, zapísanú na LV 565 v k. ú Turč.
Štiavnička. Odplata je stanovená v zmysle znaleckého posudku
č. 167/2018, vyhotoveného Ing. Mariánom Mrázikom
pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

V Turčianskej Štiavničke, 30. januára 2019

Peter Očka
starosta obce
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VÝPIS Z UZNESENIA
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke
schvaľuje:
Uzn. č. 5/2019

Ukladá:
Uzn. č. 6/2019

- dohodu o urovnaní medzi Obcou Turčianska Štiavnička a Jánom
Očkom, nar. 4. 5. 1963, trvale bytom Pod Brezinou 769/5, 038 52 Sučany,
na základe ktorej bude obnovená hodnovernosť údajov, teda
odstránená duplicita na nehnuteľnostiach – pozemkoch v k. ú.
Turčianska Štiavnička, obec Turčianska Štiavnička, ktoré sú zaťažené
duplicitným vlastníctvom obce Turčianska Štiavnička a ,,E“
V k. ú. Turčianska Štiavnička, obce Turčianska Štiavnička, okres Martin,
A to: pozemku E KN parc.č. 576/28 o výmere 1941 m2, orná pôda,
aktuálne zapísaná na LV č. 1540, ktorého vlastníkom je na základe
dohody o urovnaní Ján Očka, nar. 4. 5. 1963, trvale bytom Pod Brezinou
769/5, 038 52 Sučany a pozemku C KN parc. č. 402 o výmere 5518 m2,
ostatná plocha, aktuálne zapísaná na LV 565, ktorého vlastníkov je
Na základe dohody o urovnaní Obec Turčianska Štiavnička.
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

- starostovi obce Petrovi Očkovi, aby uzatvoril uvedenú Dohodu
o urovnaní a zabezpečil na nej vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností.
Pomerom hlasov 7 zo 7 prítomných.

V Turčianskej Štiavničke, 30. januára 2019

Peter Očka
starosta obce

