Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 8. februára 2007

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, Jozef Hasálik, RNDr. Jana
Rezníková, Rastislav Hamza
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Informácie z ružomberského ZMOS-u
4. Informácia o privatizácii vodární
5. Informácia o výške dotácie pre obec
6. Informácia o aktivačných prácach nezamestnaných občanov
7. Informácia o lyžovaní zadarmo pre deti z Turíka
8. Informácia o investičnej akcii pri Kríži
9. Plán oslovenia organizácií
10. Výber miestnych daní
11. Školenie pracovníka, ktorý bude mať na starosti prevádzku obecného pohrebiska
12. Poskytnutie finančnej pomoci ZŠ v Liptovskej Teplej
13. Zakúpenie programu evidencie nehnuteľností v obci
K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov OZ, preto je OZ uznášaniaschopné. Prečítal
program zasadnutia, ktorý bol schválený bez doplnkov.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Jana Rezníková a Jozef Hasálik
K bodu 3
Starosta informoval poslancov o zasadnutí starostov obcí dolného Liptova. Všetci
starostovia obcí dolného Liptova sa zúčastnia celoslovenského snemu ZMOS-u
v Bratislave. Konať sa bude 25.-26.apríla.
K bodu 4
Starosta podal informáciu o prerozdelení majetku Žilinskej vodárenskej spoločnosti,
ktorá sa rozdelila na šesť regionálnych vodárenských spoločností, a obec Turík bola
jej akcionárom. Po rozdelení sa stala akcionárom Ružomberskej vodárenskej
spoločnosti. Na základe toho, že v jednotlivých vodárenských spoločnostiach ostala
na počet akcií nerovnomerná hodnota majetku, dochádza v súčasnosti
k majetkovému vyrovnaniu. Obec Turík dostane na účet cca 140 tisíc Sk, ktoré sa
majú použiť najmä na rozvoj vodovodnej siete v obci.
K bodu 5
Strosta obce informoval prítomných o výške dotácie na samosprávne funkcie, ktorú
obec obdrží ako prerozdelenie podielových daní z ministerstva financií na rok 2007.
Výška dotácie bude 748 tisíc Sk, čo je o 180 tisíc Sk viac, ako v roku 2006.

K bodu 6
Starosta obce informoval o aktivačných prácach nezamestnaných občanov obce
organizovaných NÚP OÚP v Ružomberku v období od februára do mája 2007. Obec
uzatvorila s NÚP OÚP Ružomberok zmluvu, na základe ktorej bude v tomto období
v obci pracovať 6 nezamestnaných občanov. Za koordinátorku ich práce bola na
predchádzajúcom zasadnutí odsúhlasená Anna Murínová, táto však na základe
podmienok stanovených v zmluve túto prácu nemôže vykonávať, keďže tak môže
robiť len občan – zamestnanec obce, alebo nezamestnaný. Kontrola práce
a rozdelenie občanov bude teda v kompetencii starostu obce a bezpečnostného
technika pána Haličku. Za pracovné dni, počas ktorých majú nezamestnaní občania
odpracovať 10 hodín (5+5) boli stanovené streda a piatok dopoludnia. Všetci
účastníci programu taktiež prešli bezpečnostným školením.
K bodu 7
Starosta obce informoval poslancov o dohode medzi predstaviteľmi Lyžiarskeho
oddielu TJ Lisková a starostom, podľa ktorého budú mať deti z Turíka, ktoré študujú
na základnej škole a mladšie lyžovanie na vleku na Vrchštály zdarma.
K bodu 8
Starosta obce informoval poslancov o pokračovaní prípravných prác na investičnej
akcii výstavby liptovských dreveníc v lokalite pri Kríži. Podľa konateľa spoločnosti
Lupatech s.r.o. sa začiatok prác oddiali minimálne o pol roka, keďže stredom
pozemku, ktorý kúpili vedie vysokotlaké plynové potrubie (ochranné pásmo 100 m) a
plynárov požiadali o jeho prekládku.
K bodu 9
Starosta obce navrhol osloviť kompetentné organizácie, ktoré pôsobia v obci Turík,
aby sa vyjadrili k problémom, ktoré obec a jej obyvateľov najviac trápia. Podľa
vyjadrení, ktoré obec dostane, sa jej predstavitelia budú ďalej zaoberať týmito
problémami. Jedná sa hlavne o:
1. Parkovanie automobilov počas lyžiarskej sezóny (OR PZ, ZMOS ...)
2. Údržba štátnej cesty vedúcej cez obec, otočka pre nákaldné automobily na
vyšnom konci obce (OSC)
3. Údržba koryta potoka Turík (Štátne lesy)
4. Rozšírenie separovaného zberu a zberu nebezpečného odpadu (TS
Ružomberok)
5. Zosilnenie signálu mobilných operátorov (Orange, T-mobile)
6. Kapacita napätia v el. rozv.sieti (SSEZ)
7. Údržba a rekonštrukcia vodovodnej siete – hlavne starej trasy vodovodu
8. Rekonštrukcia budovy KD v Turíku a jeho areálu (architekt a projektant )
9. Problém túlavých psov (ZMOS, veterinári, OR PZ)
K bodu 10
Starosta obce informoval poslancov, že dane z nehnuteľností, za zber komunálneho
odpadu a psov za rok 2007 bude obec vyberať od začiatku apríla.
K bodu 11
Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec ako prevádzkovatel pohrebiska –
obecného cintorínu, musí mať na túto činnosť vyškoleného pracovníka (musí byť

držiteľom certifikátu). Školenie stojí cca 7 tisíc Sk. Po dohode sa tohto školenia
zúčastní buď starosta obce alebo jeho zástupca.
K bodu 12
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti ZŠ v Liptovskej Teplej o zaslanie
príspevku na plavecký výcvik pre deti z Turíka (4 žiaci) vo výške 3200 Sk. Poslanci
s poskytnutím príspevku súhlasili.
K bodu 13
Starosta obce informoval poslancov o možnosti zakúpenia programu evidujúceho
kataster nehnuteľností v obci Turík. Program by slúžil na informovanie občanov o ich
nehnuteľnostiach v obci Turík, pri riešení rôznych susedských sporov aj pri
efektívnejšom výbere daní z nehnuteľností. Program stojí cca 10 tisíc Sk. Poslanci
súhlasili s jeho zabezpečením.
V Turíku, dňa 8. februára 2007

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

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

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

UZNESENIA
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 8. februára 2007
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
UZNESENIE Č 6/2007

A/ BERIE NA VEDOMIE informácie zo zasadnutia ružomberského ZMOS-u
UZNESENIE Č 7/2007

A / BERIE NA VEDOMIE informácie o privatizácii vodárenských spoločností a o ich
majetkovom vyrovnaní
UZNESENIE Č 8/2007

A / BERIE NA VEDOMIE informáciu o výške dotácie pre obec za rok 2007
UZNESENIE Č 9/2007

A / BERIE NA VEDOMIE o aktivačných prácach nezamestnaných občanov
UZNESENIE Č 10/2007

A / BERIE NA VEDOMIE informácie starostu o bezplatnom lyžovaní detí základnej
školy a mladších na Vrchštály
UZNESENIE Č 11/2007

A / BERIE NA VEDOMIE informáciu o investičnej akcii pri Kríži
UZNESENIE Č 12/2007

A / SÚHLASÍ s plánom oslovenia kompetentných organizácií
UZNESENIE Č 13/2007

A / BERIE NA VEDOMIE informáciu o začiatku výberi miestnych daní
UZNESENIE Č 14/2007

A / SÚHLASÍ so zaškolením pracovníka pre prevádzku obecného pohrebiska
UZNESENIE Č 15/2007

A / SÚHLASÍ s poskytnutím finančnej dotácie na zabezpečenie plaveckého výcviku
detí z Turíka
UZNESENIE Č 16/2007

A / SÚHLASÍ so zakúpením programu evidencie nehnuteľností v katastrálnom území
obce

V Turíku, dňa 8. februára 2007
....................................
Mgr. Stanislav Krakovský
starosta obce

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

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

