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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
7. februára 2017

ZÁPISNICA
Prítomní:
Overovatelia zápisnice:

podľa prezenčnej listiny
Ivana Tomková, Renáta Matisová

1. Starosta obce privítal prítomných a previedol kontrolu zápisnice a uznesení z minulého
zasadnutia.
2. Starosta predložil návrh Zadania pre Územný plán obce Turčianska Štiavnička. Poslanci,
keďže o jeho obsahu boli podrobne oboznámení návrh Zadania schválili počtom hlasov
7 zo 7 prítomných.
Starosta predložil poslancom Správu o obstarávaní a prerokovaní Zadania pre Územný
plán obce Turčianska Štiavnička. Poslanci túto Správu zobrali na vedomie.
Taktiež predložil prehľad pripomienok k návrhu Zadania pre Územný plán obce
Turčianska Štiavnička. Poslanci prehľad pripomienok zobrali na vedomie.
3. Starosta informoval, že vzhľadom na podmienky vyplývajúce z podania žiadosti na
finančnú dotáciu pre obstarávanie ÚP je nutné, aby tento proces trval najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Poslanci tento proces schvaľujú a súhlasia
s počtom hlasov 7 zo 7 prítomných.
4. Starosta predložil poslancom OZ ponuku firmy TURDAR s. r. o. ul. J. Kostru 53/38, 038 51
Turčianska Štiavnička na odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Turč. Štiavnička, nachádzajúce
sa vyše Schádzanej vody medzi cestnou komunikáciou a potokom Kantor o výmere 1778
m2. Jedná sa o tieto parcely, zapísané na LV č. 1031
- par.č.906/2 o výmere 126 m2 - orná pôda
- parc. č. 907/3 o výmere 542 m2 - TTP
- parc.č.907/6 o výmere 38 m2 - TTP
- parcela č. 1064/2 o výmere 1072 m2- vodná plocha
Cena bola navrhnutá 0,67 €/ m2 – spolu: 1191,26 €
Poslanci po zvážení ponuku prijali a odkúpenie schválili počtom hlasov 7 zo 7 prítomných
5. Predmetom ďalšieho rokovania bola Fašiangová zábava. Mgr. Hrušková navrhla, aby
táto zábava bola v kult. dome pod javiskom. Poslanci sa dohodli, že o občerstvenie
(šenk) sa postará Eva Kostrová. Ostatné náležitosti k zábave budú organizovať hasiči.
Hudba: Štefánikovci a po nich disko zábava – Martin Kostra.
6. Renátka Matisová žiadala starostu, aby dohodol s Marticom, riadny telefonický kontakt,
v prípade porúch, lebo komunikácia je nedostatočná.
7. Peter Vrabec navrhol umiestniť pri škole dopravnú značku pozor deti a vyznačiť
križovatku.

8. Peter Švrlo navrhol opraviť a utepliť veľké dvere na hasičiarni a vykopať studňu pre
čerpanie vody na požiarne účely. Starosta hovoril, že počkáme ako dopadne žiadosť na
rekonštrukciu hasičiarne na múzeum a potom to budeme riešiť.
9. Navážané hnojisko ,,Niže dediny“ firmou Agrifarm – miesto je určené formou rozhodnutia
Okresným úradom životného prostredia v Martine, v ktorom sú zvážené všetky okolnosti
a podmienky týkajúce sa výberu lokality na umiestnenie hnojiska.
10. Peter Vrabec informoval o konaní Behu oslobodenia – 22. Apríl 2017
11. Ivan Zachar žiadal z obecného rozpočtu finančný príspevok na mimoškolské aktivity pre
detí ZŠ s MŠ, napr. plavecký a lyžiarky výcvik, aby tak bol poplatok pre rodičov o určitú
finančnú čiastku znížený.
12. Taktiež upozornil na znečistenú miestnosť v bývalom kine, kde sa konali Beánie. Je
potrebné, aby miestnosť po každej akcii bola daná do náležitého poriadku.

V Turč. Štiavničke, 7. 2. 2017, zapísala Mgr. Martina Hrušková
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UZNESENIE
Obecné zastupiteľstvo v Turčianskej Štiavničke schvaľuje počtom hlasov 7 zo 7 prítomných:
Uzn. č. 1/2017

-

Berie na vedomie:
Uzn. č. 2/2017
-

Zadanie pre Územný plán obce Turčianska Štiavnička

Správu o obstarávaní a prerokovaní Zadania
pre Územný plán obce Turčianska Štiavnička
prehľad pripomienok k návrhu Zadania
pre Územný plán obce Turčianska Štiavnička

Schvaľuje a súhlasí počtom hlasov 7 zo 7 prítomných:
Uzn. č. 3/2017
že proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu
obce Turčianska Štiavnička potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Schvaľuje počtom hlasov 7 zo 7 prítomných:
Uzn. č. 4/2017
odkúpenie nehnuteľnosti v k. ú. Turč. Štiavnička,
nachádzajúce sa vyše Schádzanej vody medzi cestnou
komunikáciou a potokom Kantor o výmere 1778 m2 , ktorých
vlastníkom je firma Turdar s. r. o., ul. Jána Kostru 53/38, 038 51
Turč. Štiavnička.
Jedná sa o tieto parcely zapísané na LV č. 1031:
par. č. 9 06/2 o výmere 126 m2 - orná pôda
parc. č. 907/3 o výmere 542 m2 - TTP
parc. č. 907/6 o výmere 38 m2 - TTP
parcela č. 1064/2 o výmere 1072 m2 – vodná plocha
za cenu 0,67 €/ m2 – spolu: 1191,26 €
V Turčianskej Štiavničke, 7. 2. 2017

Peter Očka
starosta obce

