Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 4. októbra 2007
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, RNDr. Jana Rezníková, Rastislav
Hamza, Anna Serafínová, Jozef Hasálik
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Rozšírenie obecného vodovodu
4. Nové stavebné povolenia
5. Otočka pre automobily na vyšnom konci obce
6. Opravy kultúrneho domu
7. Kataster nehnuteľností na internete
8. Program pre spravovanie obecného cintorína
9. Eurofondy
10. Stretnutie starostov v Turíku
11. Trávnaté ihrisko pred kultúrnym domom
12. 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 RNDr. Jana Rezníková a Rastislav
Hamza
K bodu 3
Starosta obce informoval poslancov o stave obecného vodovodu a o zámere jeho rozšírenia
v strednej časti obce. Obec zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou tunajších domácností
starým aj novým vodovodom bezodplatne. Po preverení skutkového stavu bolo zistené, že
na starom vodovode z päťdesiatych rokov existuje niekoľko porúch, cez ktoré uniká veľké
množstvo vody. Je preto v záujme všetkých zabezpečiť možnosť pripojenia všetkých
domácností na nový vodovod vystavaný začiatkom deväťdesiatych rokov a starý vodovod po
čase odstaviť. Z toho vyplýva aj potreba priviesť potrubie nového vodovodu v strednej časti
obce na ľavú stranu štátnej cesty, aby sa mohli domácnosti tu existujúce pripojiť. Jedná sa
o domácnosti p. Karasa, F. Sameka, M. Dobáka, J. Poleča ml., J. Poleča st., Kostolného,
Vrábla a Karáska. Ako najvhodnejšie sa javí dostať vodovod pretlakom popod cestu na
mieste pod križovatkou štátnej cesty a miestnej komunikácie pri Vráblovcoch. Odtiaľto by sa
hlavné potrubie potiahlo k záhrade M. Dobáka. Po diskusii sa poslanci dohodli, že obec by
zaplatila na vystavanie tejto trasy materiál a pretlak popod cestu, občania, ktorých sa to týka
by zabezpečili výkopové práce cez svoje pozemky. Podľa predpokladu by obec na túto akciu
prispela sumou cca 50 tis. Sk. Obecné zastupiteľstvo poverilo zvolať dotknutých občanov
a dohodnúť s nimi spoločný postup. Stretnutie sa má uskutočniť vo štvrtok 11. októbra.
K bodu 4
Starosta informoval poslancov o vydaní stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu
pre Ing. Annu Maukšovú z Trenčína na pozemku parc.č. KN 309/4 v k.ú. Turík (vedľa RD p.
Šimúna)
K bodu 5
Poslanci na ostatnom zasdnutí OZ 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. Starosta
prítomných informoval, že ako najoptimálnejšie sa javí riešenie otočky oproti Dubárni
jednoduchými terénnymi úpravami a vysypaním miesta štrkom. Poslanci sa k návrhu
postavili kladne.
K bodu 6
Starosta informoval poslancov OZ o doterajších prácach na zveľadení kultúrneho domu a
úradovne. Podľa jeho informácií tu zatiaľ boli prevedené nasledovné práce a nákupy tovarov.
Osadenie vchodových plastových dverí (43 tis.Sk), vydlaždenie schodišťa a kancelárie (42
tis. Sk), vymaľovanie priestorov, osadenie nových dverí, očistenie a vymaľovanie dažďových
žľabov (48 tis.Sk), zakúpenie nábytku do kancelárie (29 tis. Sk). Poslanci pre tento rok
odsúhlasili ešte zakúpenie lustrov do sály kultúrneho domu a prietokového ohrievača vody
do zasadačky (knižnice).
K bodu 7
Starosta obce informoval prítomných o sprístupnení údajov z katastra nehnuteľností na
internete na stránke www.katasterportal.sk
K bodu 8
Starosta obce informoval poslancov o zakúpení digitálneho archivačného systému
a grafického zobrazovania hrobových miest v hodnote 7 tisíc Sk pre účely lepšieho
spravovania obecného cintorína – registrácia hrobových miest, vyberanie poplatkov...
Grafické zobrazenie si je možné prezrieť na internetovej stránke www.turík.sk .
K bodu 9
Starosta informoval o doterajších možnostiach čerpania finančných prostriedkov
z eurofondov. Ako konštatoval, pre obec Turík sú tieto zdroje zatiaľ nedostupné pre nízky
počet obyvateľov. Jednou z hlavných podmienok poskytnutia dotácií je aj počet obyvateľov,
v tomto prípade nad 2000 obyvateľov. Je preto nutné združovať sa s okolitými obcami
a nájsť spoločný záujem. Takýmto prístupom skúma možnosti v rámci Združenia Thermal –
spoločne s obcami Lipt. Teplá, Ivachnová, Lipt. Michal, Bešeňová, Potok, Kalameny.
K bodu 10
Starosta obce informoval poslancov rokovaní starostov Ružomberského združenia mesta
a obcí v Turíku dňa 20. septembra. Jednalo sa o pravidelné stretnutie starostov v rámci
uvedeného združenia. Konalo sa v stodole u Karáska, prítomných bolo 22 starostov.
Prejednali otázky rušenia stavebných úradov, matrík, obchodnej politiky Ružomberskej
vodárenskej spoločnosti, výstavby miestnych komunikácií a problematiku autobusových
spojov v rámci SAD.
K bodu 11
Starosta obce informoval o úmysle vybudovania trávnatého ihriska pred kostolom, vedľa
Baďovcov. K tomuto bodu sa poslanci vrátia ešte pri ďalšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
V Turíku, dňa 4. októbra 2007
.........................................
Mgr. Stanislav Krakovský
starosta obce

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

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

UZNESENIA
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 4. októbra 2007
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
UZNESENIE Č 28/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o stave zásobovania obyvateľov pitnou vodou.
B/ SCHVAĽUJE výstavbu vodovodu v strednej časti obce tak ako je uvedené v zápisnici.
UZNESENIE Č 29/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu o vydaní stavebného povolenia na výstavbu
rodinného domu pre Ing. Annu Maukšovú z Trenčína na pozemku parc.č. KN 309/4 v k.ú.
Turík (vedľa RD p. Šimúna
UZNESENIE Č 30/2007
A/ SÚHLASÍ so zakúpením svietidiel do sály KD v Turíku a prietokového ohrievača vody do
zasadačky (knižnice).
B/ BERIE NA VEDOMIE informácie o investíciách do kultúrneho domu v roku 2007
UZNESENIE Č 31/2007
A/ SÚHLASÍ s vybudovaním otočky/záchytného parkoviska na vyšnom konci obce
UZNESENIE Č 32/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o o sprístupnení údajov z katastra nehnuteľností na
internete na stránke www.katasterportal.sk
UZNESENIE Č 33/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o zakúpení digitálneho archivačného systému
a grafického zobrazovania hrobových miest
UZNESENIE Č 34/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o doterajších možnostiach čerpania finančných
prostriedkov z eurofondov.
UZNESENIE Č 35/2007
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o rokovaní starostov Ružomberského združenia mesta
a obcí v Turíku dňa 20. septembra.
UZNESENIE Č 36/2007
Starosta obce informoval o úmysle vybudovania trávnatého ihriska pred kostolom, vedľa
Baďovcov
V Turíku, dňa 4. októbra 2007

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

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

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

