Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 23. januára 2008
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, RNDr. Jana Rezníková, Anna
Serafínová, Jozef Hasálik. Ospravedlnený: Rastislav Hamza
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Rozpočet obce na rok 2008
4. Obecný vodovod
5. 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 Jozef Hasálik.
K bodu 3
Poslanci OZ prejednali a jednohlasne schválili predložený rozpočet obce na rok 2008 (je
prílohou tejto zápisnice). Obecné zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet, ktorého
príjmová i výdavková časť je vo výške 1 312 tis. Sk.
Pri zostavovaní rozpočtu poslanci prihliadali najmä na priority, ktoré si vedenie obce
stanovilo zrealizovať v aktuálnom roku – vysporiadanie majetkových pomerov obecného
vodovodu a optimalizovanie jeho prevádzky, ďalšie práce na objekte kultúrneho domu
(elektroinštalácia, príjazdová komunikácia, atď.), výstavba trávnatého ihriska pred kostolom,
údržba a rozšírenie verejnej zelene, konečná úprava otočky na vyšnom konci obce, zber
a likvidácia komunálneho odpadu a pripomenutie si 730. výročia od prvej písomnej zmienky
o obci)
K bodu 4
Starosta obce informoval poslancov o stave obecného vodovodu a nutnosti vyriešiť v blízkej
budúcnosti problémy týkajúce sa jeho prevádzky i majetkovoprávnych vzťahov. Na základe
preskúmania dokumentácie vzťahujúcej sa k vodovodu v obci Turík bolo zistené:
1. V roku 1964 sa v obci vystaval prvý vodovod (starý), ktorého majiteľmi – investormi
bolo JRD Lisková dvor Turík a občania obce Turík. Voda zo vlastného záchytného
prameňa bola akumulovaná vo vodojeme 16 m3, ktorý bol na mieste súčasného
vodojemu.
2. Začiatkom osemdesiatych rokov boli na základe havarijného stavu v obci Liptovská
Teplá (havária železničného vozňa s amoniakom, ktorý prenikol do studní, z ktorých
boli obyvatelia obce zásobovaní) bol vybudovaný záchyt prameňov pod Smrekovom,
ktorý je v súčasnosti na liste vlastníctva Liptovskej Teplej a je spravovaný
Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok.
3. V roku 1985 Obec Lisková, ktorej bol Turík súčasťou, vystavala nový prívod vody
z prameňov pod Smrekovom, ktorý mal do turíckeho rezervoáru dopravovovať vodu
v množstve 0,5 l/s, aby bol vykrytý nedostatok vody v Turíku. Prívod bol postavený
ako doplnkový zdroj vody.
4. V roku 1991 Obec Turík a JRD Lisková združili finančné prostriedky vo výške cca 1
mil. Sk (obec dostala pol miliónovú dotáciu) na výstavbu nového 50 m3 vodojemu
a rekonštrukciu hlavnej trasy vodovodu cez obec do dvora Turík. V uzavretej
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hospodárskej zmluve medzi obcou a družstvom sa okrem iného uviedlo, že obec aj
družstvo sa budú na spravovaní vodovodu podieľať rovnakým podielom. Ďalej je
v zmluve uvedené, že obec bude užívať vodovod bezodplatne po dobu 25 rokov, t.j.
do roku 2016.
Pri výstavbe nového 50 m3 vodojemu došlo k tomu, že bol stratený starý prameň,
ktorý sa podieľal na prívode podstatného množstva vody do vodojemu.
V súčasnosti je majiteľom vodojemu Obec Turík, rovnako tak prívodného vodovodu
spod Smrekova.
V roku 2006 došlo k rozdeleniu SeVaKu na regionálne vodárenské spoločnosti,
v Ružomberskom okrese vznikla Vodárenská spoločnosť Ružomberok, ktorej
akcionárom je aj obec Turík.
Rozdelením došlo k tomu, že ružomberská spoločnosť, ktorá zásobuje občanov
Lúčok, Kalamien, Liptovskej Teplej, Bešeňovej, Ivachnovej, Potoka, Lipt. Michala
z prameňov v Kalamenoch, Lúčkach a Turíku nemala dostatočné vlastné zdroje
a preto musela nakupovať vodu z vodných zdrojov patriacich mikulášskej
vodárenskej spoločnosti (15 Sk/m3). Po preskúmaní situácie zistili, že do Turíka ide
viac vody ako bolo stanovené v dohode pri výstavbe prívodu vody stavaného v roku
1985. Pristúpila k obmedzeniu, na základe ktorého po ústnej dohode tečie do Turíka
0,85 l/s, t.j. 73,4 m3 denne. Pri prepočte na súčasný počet obyvateľov (215) a 65
návštevníkov obce a po odpočítaní množstva vody pre potreby chovu hospodárskych
zvierat vychádza priemerne na obyvateľa 250 l/denne. Aj za tohto stavu však
dochádzalo k vyprázdneniu 50 m3 veľkého vodojemu a nedostaku vody
v domácnostiach na vyšnom konci obce pri odbernej špičke. Táto skutočnosť
poukázala na to, že v jestvujúcom potrubí sú veľké straty až okolo 30 m3 denne,
keďže normálna spotreba vody na obyvateľa pri zachovaní všetkých hyggienických
nárokov ľudí je cca 120 l/denne.

Obecné zastupiteľstvo preto poverilo štatutárov obce:
1. Preveriť jestvujúce poruchy na vodovodnom potrubí a odstrániť ich.
2. Ošetriť mejetkoprávne usporiadanie vodovodu – zápis na list vlastníctva, preverenie
hospodárskej zmluvy s PD Lisková
3. Zabezpečiť zmluvné podmienky na dodávku vody medzi Vodárenskou spoločnosťou
Ružomberok a obcou Turík
4. Stanoviť termín pripojenia sa všetkých domácností na nový vodovod
5. Hľadať dodatočné zdroje pitnej vody pre obec
6. Informovať občanov o aktuálnej situácii
K bodu 5
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

V Turíku, dňa 23. januára 2008

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

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

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

UZNESENIA
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 23. januára 2008
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
UZNESENIE Č 1/2008
A/ SCHVAĽUJE rozpočet obce na rok 2008
UZNESENIE Č 2/2008
B/ BERIE NA VEDOMIE informácie o stave vodovodu v obci
C/ POVERUJE štatutárov obce:
1. Preveriť jestvujúce poruchy na vodovodnom potrubí a odstrániť ich.
2. Ošetriť mejetkoprávne usporiadanie vodovodu – zápis na list vlastníctva, preverenie
hospodárskej zmluvy s PD Lisková
3. Zabezpečiť zmluvné podmienky na dodávku vody medzi Vodárenskou spoločnosťou
Ružomberok a obcou Turík
4. Stanoviť termín pripojenia sa všetkých domácností na nový vodovod
5. Hľadať dodatočné zdroje pitnej vody pre obec
6. Informovať občanov o aktuálnej situácii

V Turíku, dňa 23. januára 2008

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

RNDr. Jana Rezníková
overovateľ

Jozef Hasálik
overovateľ

