Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 10. mája 2007
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, RNDr. Jana Rezníková, Rastislav
Hamza, Anna Serafínová, Matej Vrábel
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Prenájom priestorov na účely zriadenia vinárne
4. Rozšírenie vodovodnej siete
5. Otočka pre automobily na vyšnom konci obce
6. Opravy kultúrneho domu
7. Program ku Dňu matiek a Dňu detí
8. Cintorínsky poriadok
9. Program z katastra nehnuteľností
10. Odstránenie nánosov z koryta potoka Turík
11. Turícke noviny a internetová stránka obce
12. Nádoby na separovaný zber
13. Rôzne
14. Záver
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 Rastislav Hamza
K bodu 3
Starosta informoval poslancov o záujme pánov Kováčika a Klačana prenajať si priestory
požiarnej zbrojnice za účelom zriadenia vinárne. Po prerokovaní a prejdení si podrobností
došlo ale k dohode, že obec na tento účel priestory neprenajme, a pre účely zriadenia
vinárne sa budú hľadať iné priestory a riešenia.
K bodu 4
Poslanci jednohlasne odsúhlasili vybudovanie novej trasy vodovodu na trase od sýpky popri
hlavnej ceste, cez záhradu p. Dobáka až k pozemku p. Karasa. Poverili starostu obce, aby
uskutočnil všetky prípravné práce tak, aby sa stavba mohla uskutočniť v jeseni tohto roku.
Termín september – október 2007.
K bodu 5
Poslanci jednohlasne odsúhlasili opravy Kultúrneho domu v Turíku – položenie novej dlažby
do vstupnej chodby a na schody do sály kultúrneho domu, inštalovanie nových vchodových
dverí a vymaľovanie priestorov chodby. Termín – jún – júl 2007.
K bodu 6
Poslanci jednohlasne odsúhlasili vybudovanie otočky/záchytného parkoviska na vyšnom
konci obce. Poverili starostu obce, aby uskutočnil všetky prípravné práce tak, aby sa v tomto
roku táto stavba uskutočnila. Termín november 2007.

K bodu 7
Starosta obce navrhol usporiadať kultúrne a športové posedenie v rámci osláv Dňa matiek
a Dňa detí. Poslanci sa dohodli na jednom termíne konania oboch osláv – 2. júna 2007.
Oslavy by sa mali konať ako športovo-kultúrne popoludnie. Konkrétny program bude
predmetom rokovania na zasadnutí obecného zastupiteľstva 24. mája.
K bodu 8
Zástupkyňa starostu RNDr. Jana Rezníková informovala poslancov o záveroch zo školenia
prevádzkovateľov pohrebísk. Konštatovala, že obec bude musieť ešte v tomto roku prijať
cintorínsky poriadok, podľa ktorého sa bude riadiť prevádzka obecného cintorína. Cintorínsky
poriadok by mal byť pripravený a odsúhlasený ešte v tomto roku. Termín – do konca roku
2007.
K bodu 9
Starosta informoval o podpísaní zmluvy medzi obcou a Krajskou správou katastra v Žiline
o poskytnutí údajov z katastra nehnuteľností v číselnej aj grafickej forme. Po zakúpení
adekvátneho programu bude občanom k dispozícii možnosť získania informatívneho listu
vlastníctva, navyše obec získa presnejšiu evidenciu majiteľov nehnuteľností v k.ú. obce, čím
sa dosiahne presnejší výber daní a v úrade budú aj dostupné informácie o vlastníkoch
jednotlivých pozemkov.
K bodu 10
Starosta obce informoval poslancov o dohode so Lesmi SR, štátnym podnikom, na základe
ktorej v júni pracovníci podniku uskutočnia prehĺbenie koryta potoka Turík v strednej časti
obce. Termín jún 2007.
K bodu 11
Poslanci jednohlasne odsúhlasili obnovenie vydávania Turíckych novín (2x ročne)
a spustenie internetovej stránky www.turík.sk. Obe tieto akcie majú za účel zaistiť dostatočnú
informovanosť občanov o dianí v obci i na obecnom úrade.
K bodu 12
Starosta obce informoval poslancov o zaistení nádob na separovaný zber a ich uloženie pri
bytovke.
K bodu 13
Starosta obce informoval poslancov o aktivitách smerujúcich k možnosti zníženia alebo
zrušenia platieb za zachádzanie autobusových súpojov do obce. Obec na tento účel ročne
vynakladá cca 70 tisíc korún. Za účelom zníženia tohto zaťaženia starosta oslovil poslancov
VÚC v Žiline, ktorí sú členmi dopravnej komisie pri VÚC v Žiline.
V Turíku, dňa 10. mája 2007

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

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

..................................
Rastislav Hamza
overovateľ

UZNESENIA
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 10. mája 2007
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
UZNESENIE Č 17/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o návrhu p. Kováčika a p. Klačana na zriadenie vinárne
v obci
UZNESENIE Č 18/2007
A/ SÚHLASÍ s vybudovaním vodovodu na trase od sýpky po pozemok p. Karasa
UZNESENIE Č 19/2007
A/ SÚHLASÍ s realizáciou opráv schodišťa KD v Turíku, omaľovaním priestorov chodby
a výmenou vchodových dverí
UZNESENIE Č 20/2007
A/ SÚHLASÍ s vybudovaním otočky/záchytného parkoviska na vyšnom konci obce
UZNESENIE Č 21/2007
A/ SÚHLASÍ s usporiadaním osláv Dňa matiek a Dňa detí 2. júna 2007
UZNESENIE Č 22/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o prevádzkovaní pohrebiska – obecného cintorína
UZNESENIE Č 23/2007
A/ SÚHLASÍ so získaním informácií z katastra nehnuteľností v grafickej aj číselnej forme
UZNESENIE Č 24/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informáciu o prehĺbení koryta potoka Turík podnikom Lesy SR š.p.
UZNESENIE Č 25/2007
A/ SÚHLASÍ s vydávaním Turíckych novín 2x do roka a so spustením internetovej stránky
www.turik.sk
UZNESENIE Č 26/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o zabezpečení nádob na separovaný zber ku bytovke
UZNESENIE Č 27/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o aktivitách smerujúcich k zníženiu alebo zrušeniu
platieb za zachádzanie autobusových spojov do obce
V Turíku, dňa 10. mája 2007

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

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

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

