Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 29. novembra 2007
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, RNDr. Jana Rezníková, Rastislav
Hamza, Anna Serafínová, Jozef Hasálik, Ing. Jaroslav Samek
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Podnety na prejednanie od Ing. Jaroslava Sameka
4. Rozšírenie vodovodnej siete
5. Otočka pre automobily na vyšnom konci obce, príprava priestoru pre trávnaté ihrisko pri
kostole
6. VZN o miestnych daniach
7. Cintorínsky poriadok
8. Žiadosť Jána Bitta o odkúpenie pozemku
9. Spoločenské udalosti – Mikuláš, vianočný stromček
10. Výpadky televízneho signálu STV
11. 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
V úvode zasadnutia vystúpil Ing. Jaroslav Samek, aby poslancom odovzdal niekoľko
podnetov, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Podnety sa týkali najmä odstránenia niektorých
v obci rastúcich stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ľudí aj plynulosť dodávky elektrickej
energie – vŕby pri p. D. Dobákovi smreky pri p. Cunovej, jasene a vŕba pri P. a J. Samekovi,
agát pri p. J. Labajovi, vŕba pri ihrisku a agát pri drevenici p. Mrvu. Ďalej sa podnety týkali
nevyváženého umiestnenia svietidiel verejného osvetlenia na ulici smerom od kostola.
Poslanci podnety prejednali a poverili starostu obce, aby ešte počas vegetačného kľudu
zabezpečil v rámci možností naplnenie uvedených podnetov týkajúcich sa drevín. Ostatné
podnety budú riešené priebežne.
K bodu 4
Starosta obce informoval poslancov o prácach na rekonštrukcii vodovodnej siete v strede
obce. Uviedol, že vodovodné potrubie smerom od križovatky na cintorín k vyšnej bráne p. M.
Dobáka bolo kompletne vymenené aj s pripojením na hlavné potrubie pri p. J. Polečovi. Čo
sa týka nákladov na uvedenú akciu, obec tieto práce stáli: výkopové a zásypové práce UNC
strojom 11 tisíc Sk, piesok na zásyp 3 tisíc Sk, pretlak popod štátnu cestu 9 tisíc Sk, hadica
25 tisíc Sk. Všetky práce a materiál na prípojky do domácností a na cintorín zasponzoroval
p. Štefan Betušiak s tým, že na oplátku dotknutí občania pomôžu obci.
Starosta konštatoval, že rekonštrukciou tejto časti vodovodu bola odstránená značne
poruchová časť, v ktorej dochádzalo k veľkým únikom vody. Rovnako tak uviedol, že
v najbližšom období (prvom polroku 2008) bude nutné napojiť všetky domácnosti v obci na
nové vodovodné potrubie a odstaviť tak starý poruchový vodovod. O termíne a spôsobe
informovania občanov poslanci rozhodnú na ďalších zasadaniach OZ.

K bodu 5
Starosta obce informoval poslancov o prácach na otočke na vyšnom konci obce a odpílení
topoľov v strede obce. Obidve akcie uskutočnia pracovníci teplianskej firmy TESAF. Zemné
práce na otočke (odbágrovanie, vyvezenie materiálu, vyrovnanie terénu a dovezenie štrku)
a odstránenie topoľov v strede obce bude stáť cca 25 + 20 tisíc.Sk. Získané drevo z topoľov
obec zužitkuje na vykurovanie. Dokončievacie práce na otočke budú pokračovať v jarnom
období, rovnako tak aj na trávnatej ploche v strede obce.
K bodu 6
Poslanci prejednali aktuálne VZN o miestnych daniach. Schválili nové VZN, ktoré je prílohou
tejto zápisnice. Z úpravy VZN vyplýva, že oproti minulosti došlo k nasledovným zmenám.
K zvýšeniu poplatkov u lesných pozemkov z 290 Sk na 350 Sk za hektár, priemyselných
stavieb z 10 Sk na 20 Sk za m2, zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
a jeho likvidáciu zo 150 Sk na 220 Sk za obyvateľa, lôžko v ubytovaní na súkromí a
penziónoch na 300 Sk, z 260 Sk na 500 Sk za rekreačnú chalupu bez trvalo bývajúcich
obyvateľov a 600 Sk za zamestnanca. Zvýšila sa aj daň za psa zo 150 na 200 Sk.
K zvýšeniu poplatkov za odpad došlo hlavne preto, že kým pri stanovení predošlej sumy si
Technické služby Ružomberok účtovali za vyvezenie jednej kuka nádoby 28 Sk, v súčasnosti
je to už 43 Sk. Miestne dane a poplatky sa nebudú vzhľadom na predpokladaný prechod na
euro meniť minimálne nasledovné 2 roky.
K bodu 7
Poslanci prejednali prevádzkový poriadok pohrebiska – obecného cintorína, ktorý upravuje
rozsah služieb, poskytovaných na pohrebisku, povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska,
povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov pohrebiska a cenník služieb.
Prevádzkový poriadok pohrebiska je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 8
Poslanci prejednali žiadosť p. Jána Bitta o zakúpenie parcely č. v k.ú.19/1 Turíka vo výmere
187 m2 , ktorá je majetkom obce. Uvedená parcela leží pod drevenicou pána Bitta, to že je
majetkom obce sa pán Bitto dozvedel až po schválení ROEP-ky. Žiadateľ podoprel žiadosť
tým, že pozemok dlhé roky užíval vo vedomí svojho vlastníctva. Na pozemku má postavenú
drevenicu, ktorá je v jeho vlastníctve. Poslanci zobrali uvedené informácie na vedomie
a schválili odpredaj uvedeného pozemku žiadateľovi za 100 Sk za m2.
K bodu 9
Obyvatelia obce hlavne pri veľkých poveternostných zmenách (náhle ochladenie a pod.)
majú problémy so sledovaním programov slovenskej televízie STV 1 a STV 2, ktoré sú do
Turíka prenášané televíznym vykrývačom. Starosta obce vyzval poslancov, aby pri
výpadkoch signálu informovali obecný úrad. Výpadok je nutné nahlásiť na údržbu televíznych
vysielačov a televíznych prevádzačov v Banskej Bystrici, ktorej pracovníci poruchu do 24 h
odstránia. Poskytol im aj tel. č., na ktoré treba poruchy oznámiť. Číslo telefónu je 048/414 65
72
V Turíku, dňa 29. novembra 2007

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

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

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

