Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 3. marca 2015
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, hostia
Matisová Renáta, Ivana Tomková

1. Zasadnutie otvoril starosta privítaním poslancov, ako aj prítomných občanov
2. Starosta prečítal zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia, zhodnotil a informoval o prácach neho
vyplývajúcich. Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.
3. Hl. kontrolór obce Ing. Hlavatý informoval o výsledku z následnej finančnej kontroly, pokladničných
dokladov, za obdobie 1. 7.-31. 12. 2014. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.
4. Miroslav Gregor predložil poslancom návrh – cenovú ponuku a aj typ kosačky s príslušenstvom na
ihrisko a areál ZŠ s MŠ. Je ešte potrebné urobiť prieskum trhu a kosačka sa môže zakúpiť. Poslanci
nákup do výšky 5 000 € jednohlasne schválili.
5. Hlavná účtovníčka, pani Rybárová, vysvetlila podstatný obsah k predloženým a vypracovaným 3.
smerniciam, ktoré je potrebné schváliť. Poslancom budú tieto materiály zaslané elektronickou poštou
a schválenie prebehne na najbližšom zasadnutí OZ.
6. Mzdová účtovníčka pani Fischerová, predložila poslancom OZ už v minulosti schválené Zásady
odmeňovania poslancov a členov ZPOZ. Poslanci nemali k tomu žiadne výhrady a tento zobrali na
vedomie.
7. Starosta predložil návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Poslanci toto VZN jednohlasne schválili. Po právoplatnosti
VZN bude z dôvodu upozornenia prokurátora, zaslaná kópia VZN na Okresnú prokuratúru.
8. Hl. účtovníčka pani Rybárová, informovala poslancov OZ o poskytnutých dotáciách zo štátu
(prenesený výkon štátnej správy v oblasti: školstvo, cestné komunikácie, životné prostredie, stavebný
úsek, matrika, evidencia obyvateľov, predškolská výchova). Poslanci informáciu zobrali na vedomie,
s konštatovaním, že výška dotácií takmer v každej oblasti je nepostačujúca.
9. Starosta predložil poslancom návrh, aby z dôvodu čerpania finančných prostriedkov z EÚ
prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny (MAS) vstúpila do Občianskeho združenia ,,Mikroregión
Fatry v Turci“. V tomto mikroregióne budú členmi všetky obce Turca a taktiež aj rôzne podnikateľské
subjekty, čo je jednou z podmienok pre registráciu MAS-ky. Vstupný poplatok pre obec Turč.
Štiavnička je 670 € (300 € - členský poplatok + 925 (počet obyvateľov) x 0,40/obyv.) V cene je
zahrnuté aj vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR). Poslanci
vstup do OZ, ako aj členský príspevok s vypracovaním PHSR jednohlasne schválili.
10. Starosta predložil poslancom OZ na chválenie žiadosti na činnosť CVČ z rôznych organizácií, ktoré
navštevujú deti z obce Turčianska Štiavnička nasledovne:
JM centrum – CVČ, Martin :
3 deti
CVČ Domino, Vrútky:
32 detí
CVČ TK DEEP, Martin - Ľadoveň:
4 deti
Združenie športových klubov, Martin
1 dieťa
CVČ Kamarát, Martin:
5 detí
Občianske združenie CEV – Turč. Štiavnička:
ostatné deti z okresu Martin
Poslanci po vysvetlení a zvážení rozhodli a jednohlasne schválili výšku dotácie nasledovne:
Všetkým žiadateľom sa poskytne dotácia vo výške 30 €/dieťa.
CVČ Domino Vrútky – zatiaľ deti dotovať nebudeme, uvidíme, či na zariadenie Environmentálnej
výchovy v našej obci mesto Vrútky poskytne potrebné financie. Potom sa financie v schválenej
výške poskytnú.
Zvyšok financií z celkovej sumy 5 460 €, (približne 2 710 €), bude pridelený OZ CEV Turčianska
Štiavnička, aj z dôvodu opravy kotla na pevné palivo. Z čiasky 2 710 € už bolo vyplatené
v januári suma 1 500 € na odvody.
11. V ďalšom bode starosta informoval, že obci nebola schválená žiadosť na protipovodňové opatrenia.
Po analýze starosta zvolá poslancov, prípadne občanov, aby hľadali najjednoduchšie riešenie, aby
tak aspoň tie najproblematickejšie úseky jarku vhodným spôsobom upravili. Starosta, z dôvodu
náročnej prípravy celého projektu a žiadosti, navrhol počkať na ďalšiu výzvu a znovu žiadosť
predložiť. Poslanci informáciu zobrali na vedomie.
12. Starosta taktiež informoval poslancov OZ, že žiadosť na preliezky pre deti, taktiež nebola schválená.
Svojpomocne urobiť preliezky starosta zamietol, lebo treba dbať predovšetkým na bezpečnosť detí. Z
toho dôvodu je potrebné mať uvedené zariadenie certifikované, ktoré spĺňa nielen pohybové kritériá,
ale hlavne bezpečnostné. Počkáme na ďalšiu výzvu a znovu podáme žiadosť. Poslanci uvedené
zobrali na vedomie.

13. Starosta informoval o vyhotovení chýbajúcich uličných tabúľ, ďalej o vyhotovení informačných tabúľ.
príprave expozície do zvonice, o plese samosprávy, vyhotovení veľkoplošných fotografií obce, ktoré
budú umiestnené v priestoroch Obecného úradu, o prieskume medzi staršími ľudmi (pamätníkmi)
ktorý je potrebný, ako podklad do Múzea remesiel. Ďalej informoval o nutnosti opráv, rekonštrukcie
v kultúrnom dome: výmeny pece, okien a zakrytí strechy. Starosta dá vypracovať štúdiu na kúrenie
do najbližšieho zasadnutia OZ.
14. Po tomto vyzval prítomných občanov na pripomienky, návrhy. Pani Lacúchová sa sťažovala na
rodinu Hukelovcov, ktorí vypúšťajú žumpu do záhrady a jestvujúci plot im padá do záhrady. Starosta
napíše upozornenie. Pani Mertensová, žiadala upozornením občanov zabrániť parkovaniu na ceste
ČSl. armády, lebo tak bránia plynulej premávke. Je potrebné urobiť v tomto nápravu, lebo hlavne pri
zásahu RZS, alebo hasičov to môže byť problém. Starosta písomne upozorní na tento stav
jednotlivých občanov. Pani Jesenská sa sťažovala na prejazd autami pred obecnou bytovkou.
Starosta na najbližšie zasadnutie zavolá aj nájomníkov bytovky, kde sa bude s nimi rokovať aj
o viacerých problémoch. Po tomto starosta poďakoval prítomným občanom, ako aj poslancom
a oficiálne rokovanie ukončil.
Dňa 3. 3. 2015 zapísala Magdaléna Rybárová
......................................
zástupca starostu
....................................
overovateľ č. 1

...............................
starosta
.............................
overovateľ č. 2

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke
z 3. marca 2015
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 1/2015

-

nákup kosačky na ihrisko a areál ZŠ s MŠ v cene do 5 000 €

Uzn. č. 2/2015

-

Uzn. č. 3/2015

-

Uzn. č. 4/2015

-

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu jestvujúcich žúmp.
dotáciu na Centrá voľného času, ktoré navštevujú deti z našej
obce vo výške 30 €/dieťa
Vstup obce za člena Občianskeho združenia ,,Mikroregión Fatry
v Turci“ s členským poplatkom vo výške 670 €

Zobralo na vedomie:
Uzn. č. 5/2015
Uzn. č. 6/2015
Uzn. č. 7/2015

-

Uzn. č. 8/2015

-

informáciu hl. kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej
kontrole pokladničných dokladov, za obdobie 1. 7.- 31. 12. 2014
zásady odmeňovania poslancov a členov ZPOZ
informáciu hl. účtovníčky o poskytnutých dotáciách (prenesený
výkon štátnej správy)
informáciu o nechválení žiadosti na Protipovodňové opatrenia,
neschválení žiadosti na detské preliezky, o nutnosti opravy
strechy kultúrneho domu, výmeny kotla na pevné palivo v kult.
dome, a výmene okien v kul. dome.

V Turč. Štiavničke, 3. 3. 2015

Peter Očka
starosta obce

