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OBECNÝ ÚRAD, 038 51 TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA, Ul. JÁNA KOSTRU 92/76
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
v Turčianskej Štiavničke 5. mája 2016
Zápisnica
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

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

1. Starosta privítal poslancov, ako aj prítomných občanov. Previedol kontrolu plnenia uznesenia
a zápisnice z predošlého zasadnutia OZ.
2. Hlavná účtovnícka pani Rybárová, predložila poslancom návrh zmeny rozpočtu. Poslanci po
vysvetlení tento návrh zmeny schválili.
3. Ďalej informoval o vypracovaní cenových ponúk na opravu miestnych komunikácií na ul. 9. mája
a Jána Kostru v celkovej hodnote 3 258 €. Najnižšiu ponuku dala firma Servis pre pozemné
komunikácie – Miroslav Fabšík. Poslanci tieto práce a finančné prostriedky na opravu komunikácií
schválili.
4. Starosta informoval o priebehu prác na vyhotovení repliky lesnej mašinky BN 30‐tky ‐ ,,Gébusky“,
ktorá bude súčasťou expozície malej lesnej železničky v objekte súčasnej tržnice. Starosta ďalej
informoval o úprave priestorov kancelárií OcÚ, ďalej o prípravných prácach na úprave kult. domu,
ktoré budú súčasťou podania žiadosti na Eurofondy, ďalej informoval o priebehu VO na uteplenie ZŠ
s MŠ, kde ešte stále je víťaz súťaže neznámy, ďalej informoval o upozornení prokurátora na malé
formálne nedostatky v rozhodnutiach: ,,Ohlásenie drobnej stavby a Rozhodnutia na výrub stromov“.
Starosta upozornenie bude rešpektovať a urobí nápravu, aby sa nedostatky v rozhodnutiach
nevyskytovali. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.
5. Na základe prieskumu trhu bola na OZ prizvaná aj ing. arch. Eva Zaťková, ktorá mala nejlepšiu cenu
za prípravné práce a podklady pre Územný plán obce. Taktiež zastupovala aj Ing. arch. Eleonóru
Hejzlarovú, ktorá taktiež mala najlepšiu cenovú ponuku a bude zhotoviteľ Územného plánu. Ing.
Zaťková vysvetlila význam, jednotlivé kroky procesu príprava a tvorenia ÚP. Taktiež informovla že je
možné z celkovej sumy 18 855 € žiadať na budúci rok približne 80 % finančných prostriedkov
z uvedenej sumy. Prieskumy a rozbory vo výške približne 3 492 € je potrebné uvoľniť z rozpočtu
obce. Po vzájomnej diskusii poslanci prípravu a vypracovanie Územného plánu schválili a doporučili
starostovi s uvedenými odborne spôsobilými osobami uzatvoriť zmluvu o dielo.
6. Starosta poďakoval poslancom Mgr. Martine Hruškovej a Mgr. art. Petrovi Vrabcovi za prípravu Behu
oslobodenia a Stavanie mája.
7. Pani Michaela Doležáleková poďakovala za prevedené práce v nájomnej bytovke a ďalej písomne
žiadala niektoré závady, odstrániť. Starosta podľa času a možností bude na požiadavku reagovať.
8. Detské ihrisko si vyžaduje drobnú opravu a taktiež aj starostlivosť zo strany rodičov. Starosta osloví
zhotoviteľa, aby niektoré závady odstránil (poškodené lano na hojdačke, prasknutá doska, uvoľnený
šrob na šmýkačke . . . ). Ďalej je potrebné urobiť tabuľku, aby deti pri využívaní preliezok dodržiavali
pravidlá a istú vekovo‐váhovú hranicu, aby sa preliezky neničili.
9. Mgr. Martina Hrušková oboznámila prítomných s prípravou Dňa detí 4. júna 2016.

10. Peter Švrlo zo zakúpeného materiálu Obecným úradom zhotovuje a v spolupráci s rodičmi, umiestni
na ihrisko pieskovisko pre deti.

V Turč. Štiavničke, dňa 5. 5. 2016 zapísala Magdaléna Rybárová

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

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

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

.............................
overovateľ č. 2
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
v Turčianskej Štiavničke 5. mája 2016
Uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke:
Schvaľuje:
Uzn. č. 1/2016 ‐

zmenu rozpočtu

Uzn. č. 2/2016

‐

Uzn. č. 3/2016

‐

Berie na vedomie:
Uzn. č. 4/2016

‐

Upozornenie prokurátora na malé formálne nedostatky
v časti ,,Ohlásenia drobných stavieb a Rozhodnutia drobnej stavby“ ,
vyhotovenie expozície malej lesnej železničky a všetky ostatné
informácie uvedené v zápisnici OZ.

Doporučuje:
Uzn. č. 5/2016

‐

uzatvoriť mandátnu zmluvu s víťazom prieskumu trhu na
vyhotovenie Územného plánu:
Ing. arch. Norika Hejzlarová, Ing. arch. Eva Zaťková

opravu miestnych komunikácií vo výške 3 258 €
(ul. 9. mája, J. Kostru)
vypracovanie Územného plánu obce. Finančná výška 22 349 €
určená na tento účel bude rozložená na 2 roky na etapy s tým,
že obec podá žiadosť na financovanie približne 80 % nákladov.

V Turč. Štiavničke, 5. 5. 2016

Peter Očka
starosta obce

