Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke 7. decembra 2011
Prítomní: poslanci OZ podľa prezenčnej listiny, starosta, zapisovateľka
Overovatelia zápisnice: Ivana Tomková, Renáta Matisová

1. Starosta privítal prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny a informoval
o prácach, ktoré sa v uplynulom období previedli.
2. Poslanci predloženú úpravu rozpočtu na rok 2011 po konzultáciách schválili.
3. Hlavná kontrolórka Magdaléna Rybárová podala písomné stanovisko k návrhu
rozpočtu na rok 2012 s odporučením tento schváliť a návrh rozpočtu na roky
2012-2014 zobrať na vedomie.
4. Poslanci
predložený
rozpočet
na
rok
2012
po
podrobnom
prerokovaní schválili.
5. Poslanci predložený rozpočet na roky 2013-2014 zobrali na vedomie.
6. Hlavná kontrolórka predložila návrh kontroly na 1. polrok 2012. Tento
poslanci schválili.
7. Ing. Miroslav Slezák navrhol znížiť hodnotu stravného lístka pre
zamestnancov Obecného úradu z pôvodných 3,32 € na 3,20 €. Poslanci tento
návrh schválili.
8. Renáta Matisová opätovne žiadala vymeniť kuchynskú linku v priestoroch
Obecného úradu za novú, krajšiu. Je potrebné dať vypracovať 3 cenové
ponuky.
9. Starosta informoval o prípravách niektorých projektov: kanalizácia,
protipovodňové opatrenia – jarok na ul. 1. mája, Zberný dvor. Projekt na
protipovodňové opatrenia bude vypracovaný agentúrou EU Projekty –
Zvolenská Slatina. Doterajšia zmluva s agentúrou Sagacita, ktorá tento mala
vypracovať, bude zrušená z dôvodu nečinnosti agentúry.
10. Pán Jozef Haliena žiadal opraviť svetlo na ul. 9. mája, taktiež výrez veľkého
stromu v brehovom poraste potoka. Ocenil skutočnosť, že futbal v našej obci
je a že obec aj funkcionári ŠK sa o tento šport starajú.
11. Poslanci OZ prerokovali žiadosť Ladislava Hlôžku na odkúpenie parcely č. 239
(parčík za potokom) do svojho vlastníctva. Po vzájomnej rozprave a dohode
so starostom obce žiadosť zamietli z dôvodu prípadného využitia parcely pre
obecné účely.
Starosta po tomto ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva
V Turčianskej Štiavničke, dňa 7. decembra 2011
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overovateľ č. 1

Zapísala: Aurélia Ševcechová
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