Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 13. marca 2008
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, RNDr. Jana Rezníková, Jozef Hasálik.
Ospravedlnený: Rastislav Hamza, Anna Serafínová
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Preventívne prehliadky DHZ v domácnostiach
4. Obecný vodovod
5. Výber daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov
6. 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
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o preventívnych prehliadkach,
ktoré uskutočnia členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru v jednotlivých
domácnostiach v obci. Obec si členovia dvoch skupín rozdelili na polovice – vyšný koniec
a ulica, druhá skupiny stred obce a nižný koniec. Podľa odporúčaní by mali pri preventívnych
prehliadkach asistovať aj poslanci obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo
delegovalo do prvej supiny poslanca Jozefa Hasálika, do druhej poslanca Rastislava Hamzu.
Preventívne prehliadky by mali byť v obci uskutočnené do konca mája.
K bodu 4

Starosta obce informoval poslancov o aktualitách týkajúcich sa obecného vodovodu
a zásobovania obyvateľov pitnou vodou.
Informoval o preverení porúch na celej trase vodovodu a odstránení zistených porúch na
hlavnej trase obecného vodovodu pri drevenici Anny Krakovskej a pri rodinnom dome
Hamzovcov. Odstránením porúch došlo k odstráneniu nežiadúcich únikov vody a tým
k stabilizácii zásobovania obce. V súčasnosti sa denný odber vody ustálil na cca 35 m3 vody
denne.
Starosta obce tiež prečítal podrobnosti navrhovanej zmluvy o dodávke pitnej vody medzi
obcou a Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok. Poslanci s menšími zmenami súhlasili so
znením zmluvy a poverili starostu zapracovať zmeny do zmluvy a po ich doplnení ju podpísať
a zaslať na podpis druhej zmluvnej strane. Zmluva je prílohou zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili termíny pripájania sa domácností na nový
vodovod. Domácnosti, ktoré ešte nie sú pripojené majú možnosť pripojiť sa v štyroch
termínoch – 5. mája (pondelok), 2. júna (pondelok), 7. júla (pondelok) a 28. júla (pondelok).
Po posledne uvedenom termíne bude zásobovanie vodou cez starý vodovod zastavené.
O tom, kedy sa chcú jednotlivé domácnosti pripojiť musia občania informovať starostu obce.
Poslanci OZ poverili starostu obce zabezpečiť dostatočné informovanie občanov o tejto
skutočnosti.
K bodu 5
Starosta obce informoval poslancov o termíne vyberania daní z nehnuteľností a miestnych
poplatkov. Obec bude dane vyberať od 1. mája. Poslanci s termínom súhlasili.

K bodu 6
Starosta informoval poslancov o vypilovaní drevín – vŕb pri potoku pred rodinnými domami p.
Dušana a Milana Dobáka. Výrub uskutočnia pracovníci SEE v rámci ochrany elektrických
rozvodov pred spadnutými drevinami.
K bodu 7
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

V Turíku, dňa 13. marca 2008

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

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

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

UZNESENIA
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 13. marca 2008
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
UZNESENIE Č 3/2008
A/ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vykonaní preventívnych protipožiarnych prehliadok
v obci.
B/ DELEGUJE poslancov Jozefa Hasálika a Rastislava Hamzu do preventívnych
protipožiarnych hliadok
UZNESENIE Č 4/2008
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o stave vodovodu v obci
B/ POVERUJE štatutárov obce podpísať zmluvu o dodávke pitnej vody do obecného
vodovodu medzi obcou a Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok:
C/ SCHVAĽUJE termíny pripojenia sa jednotlivých domácností na nový vodovod - 5.
mája (pondelok), 2. júna (pondelok), 7. júla (pondelok) a 28. júla (pondelok)
D/ POVERUJEi starostu obce zabezpečiť dostatočnú informovanosť občanov o pripájaní sa
domácností na nový vodovod
UZNESENIE Č 5/2008
A/ Berie na vedomie termín začatia vyberania miestnych poplatkov a daní z nehnuteľností od
začiatku mája.
UZNESENIE Č 5/2008
A/ Berie na vedomie informácie starostu o vypilovaní drevín pracovníkmi SSE
V Turíku, dňa 13. marca 2008

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

RNDr. Jana Rezníková
overovateľ

Jozef Hasálik
overovateľ

