Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 11. januára 2007
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, Jozef Hasálik, RNDr. Jana Rezníková,
Rastislav Hamza, Anna Serafínová a Matej Vrábel
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba zástupcu starostu obce
4. Rozpočet obce na rok 2007
5. Plán hlavných úloh obecného zastupiteľstva počas volebného obdobia
6. Aktivačné práce nezamestnaných občanov v obci
7. Informácia o zamýšlanom otvorení stavebného obvodu pri Kríži
8. Záver
K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci
OZ, preto je OZ uznášaniaschopné. Prečítal program zasadnutia, ktorý bol schválený bez
doplnkov.
K bodu 2
Za overateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Jana Rezníková a Jozef Hasálik
K bodu 3
Starosta obce navrhol do funkcie zástupkyne starostu obce RNDr. Janu Rezníkovú. Poslanci
návrh schválili (4 za, 0 proti, 1 sa zdržal hlasovania). Zástupkyňa starostu bude zastupovať
starostu obce počas neprítomnosti a práceneschopnosti starostu.
K bodu 4
Poslanci po diskusii schválili rozpočet obce na rok 2007. Schválený rozpočet je prílohou č.1
tejto zápisnice. Poslanci odsúhlasili starostovi polovičný pracovný úväzok.
K bodu 5
Poslanci zostavili plán hlavných úloh, ktoré sa stanú prioritnými vo volebnom období 2006 –
2010. V tomto období budú predovšetkým pracovať na riešení nasledovných úloh:
- rekonštrukciu kultúrneho domu a jeho areálu
- postavenie športového ihriska
- rozšírenie detského ihriska
- vytváranie podmienok pre novú výstavbu
- vytváranie podmienok pre rozvoj aktivít mládeže
- zabezpečenie lepšieho signálu mobilných operátorov
- skvalitnenie verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
- získať mimorozpočtové zdroje z fondov EÚ aj slovenských fondov
- čistota verejných priestranstiev
- organizovať spoločenský a športový život v obci
- propagácia obce
- zabezpečiť informovanosť občanov o aktivitách obce, obecného zastupiteľstva aj
obecného úradu
K bodu 6
Starosta obce informoval poslancov o možnosti zamestnať nezamestnaných občanov obce
v rámci aktivačných prác organizovaných NÚP OÚP v Ružomberku v období od februára do
mája 2007. Poslanci súhlasili s opätovným zamestnaním občanov v hmotnej núdzi v rámci

uvedeného programu, súčasne zdôraznili ich väčšiu kontrolu. Za koordinátorku ich práce
odsúhlasili Annu Murínovú za odmenu 1 000 Sk mesačne.
K bodu 7
Starosta obce informoval poslancov o zamýšlanej investičnej akcii spoločnosti LUPATECH
s.r.o. v priestore pri Kríži (úpätie Vrchštálu), ktorá v tomto priestore zamýšla vystavať cca 60
drevených domov. Poslanci k uvedej výstavbe vyslovili predbežne kladné stanosvisko s tou
podmienkou, že výstavba nenaruší a neovplivní zásobovanie súčasne žijúcich občanov obce
vodou, el. energiou atď. O ďalších zámeroch a vývoji celej akcie budú občania pravidelne
informovaní.
V Turíku, dňa 11. januára 2007

.........................................
Mgr. Stanislav Krakovský
starosta obce

.....................................
RNDr. Jana Rezníková
overovateľ

..................................
Jozef Hasálik
overovateľ

UZNESENIA
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 11. januára 2007
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
UZNESENIE Č 1/2007
A SCHVAĽUJE do funkcie zástupkyne starostu obce RNDr. Janu Rezníkovú
UZNESENIE Č 2/2007
A / SCHVAĽUJE rozpočet obce na rok 2007
UZNESENIE Č 3/2007

A / SCHVAĽUJE plán hlavných úloh na volebné obdobie 2007 – 2010
UZNESENIE Č 4/2007
A / SÚHLASÍ so zapojením nezamestnaných občanov obce do programu aktivačných prác
v období február – máj 2007
UZNESENIE Č 5/2007
A / BERIE NA VEDOMIE informácie starostu o plánovanej investičnej akcii na úpätí
Vrchštálu (pri Kríži)

V Turíku, dňa 11. januára 2007
.........................................
Mgr. Stanislav Krakovský
starosta obce

.....................................
RNDr. Jana Rezníková
overovateľ

..................................
Jozef Hasálik
overovateľ

