Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 7. augusta 2008
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, RNDr. Jana Rezníková, Jozef Hasálik.
Rastislav Hamza, Anna Serafínová
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Športovo-kultúrny deň pri príležitosti 730. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Turík
4. Bezpečnostná a poriadková situácia v obci
5. Obecný vodovod – informácia
6. Nová výstavba IBV v obci
7. Športové ihrisko pred kostolom
8. Klub pre mládež
9. 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 obecného zastupiteľstva odsúhlasili usporiadanie športovo-kultúrneho dňa pri
príležitosti 730. výročia obce od prvej písomnej zmienky (1278) s nasledovným programom:
športové hry pre deti, vystúpenie country skupiny z Dolného Kubína, športové hry pre
dospelých, večerná opekačka, tanečná zábava. Poslanci tiež odsúhlasili uvarenie
kotlíkového gulášu, ktorý sa má ponúkať občanom obce v rámci akcie zadarmo.
Organizačne podujatie zabezpečia poslanci a pracovníci obecného úradu. Termín podujatia
bol stanovený na sobotu 16. augusta 2008.
K bodu 4
Starosta obce informoval poslancov o zhoršujúcej sa bezpečnostnej a poriadkovej situácii
v obci. Konštatoval, že občania obce často nerešpektujú dodržiavanie čistoty a poriadku na
verejných priestranstvách (rozhadzovanie odpadkov v priestoroch pri kultúrnom dome, do
potoka Turík, v areály rybníčka v Bani atď.) aj napriek tomu, že na všetkých spomínaných
miestach sú umiestnané koše na odpadky. Rovnako tak notorické nerešpektovanie
skutočnosti (tých istých ľudí), že psy sa nemajú po verejných priestranstvách pohybovať bez
sprievodu majiteľa a v súľade z bezpečnostnými požiadavkami. V ostatnom čase narastá aj
počet prípadov poškodenia obecného majetku – vybité okná, pomaľované steny
a konštrukcie, rozbité lavičky a oplotenie atď.
Obecné zastupiteľstvo sa na základe predložených informácií uznieslo infomovať občanov
o uvedených problémoch prostredníctvom letákov a obecného rozhlasu. Tiež sa dohodlo
riešiť všetky poškodenia obecného majetku nahlásením prípadu na políciu (ak sa človek,
ktorý škodu spôsobil sám neprihlási a nenapraví spôsobenú škodu).
K bodu 5
Starosta obce informoval poslancov o aktualitách týkajúcich sa obecného vodovodu
a zásobovania obyvateľov pitnou vodou. Informoval, že na nový vodovod v obci sa pripojila
väčšina domácností, ktoré boli doteraz napojené na starú rozvodnú sieť. Prípojku na nový
vodovod musia realizovať ešte v 6 domácnostiach. Poslanci sa uzniesli vyzvať dotyčných
občanov aby tak urobili v skrátenom čase, pretože najneskôr do konca septembra bude starý

vodovod odpojený od zdroja vody. Starosta tiež informoval, že za prvý polrok 2008 bude
obec ako správca obecného vodovodu platiť za odber vody Ružomberskej vodárenskej
spoločnosti 12 tisíc korún, čo sa rovná množstvu odobratých kubíkov vody za uvedené
obdobie (1 m3 – 1 Sk).
K bodu 6
Starosta obce informoval poslancov o nových skutočnostiach týkajúcich sa výstavby nových
rodinných domov v obci. Stavebné povolenie na výstavu rodinných domov bolo v ostatnom
období vydané pre Milana Martinkoviča a Leonarda Huňu.
V štádiu rozbehu je tiež výstavba cca 7 rodinných domov na Záhumní – v priestore medzi
RD Šimúnovcov a rozostavaným objektom p. Kloučka. V tomto priestore majú záujem stavať
majitelia priľahlých pozemkov – p. Šimúnová, p. Maukš, p. Šimún, p. Demko, p. Mrva. Na
spoločnom stretnutí záujemcov o výstavbu a starostu obce sa dojednal postup pri zavádzaní
potrebnej infraštruktúry – el. siete a vodovodu. Obec podala žiadosť na SSE a.s. o rozšírenie
el. siete do tejto lokality. Na základe vyjadrenia energetikov teraz majú budúci stavebníci
podať žiadosť o pripojenie na el. sieť. Keď tak urobí väčšina, energetici do 6 mesiacov sieť
rozšíria. Obec potom ešte zabezpečí verejné osvetlenie cesty. Čo sa týka vodovodu,
stavebníci si vodovodnú prípojku zrealizujú na svoje náklady popri obecných komunikáciách.
Tiež bolo dohodnuté, že majitelia pozemkov prepustia zo svojich pozemkov potrebný priestor
na dostatočne širokú cestnú komunikáciu (6,5 m) a odvodňovací kanál.
K bodu 7
Starosta informoval poslancov o pokračujúcej výstavbe trávnatého športového ihriska pred
kostolom. Doteraz boli uskutočnené nasledovné práce: vypílenie topoľov v tomto priestore
(10 tis.Sk), vybranie koreňov stromov, rozplanírovanie a vyrovnanie terénu navozenie pôdy
(30 tis.Sk), navozenie štrku (15 tis.Sk), rozplanírovanie štrku a valcovanie (20 tis.Sk). Ešte je
potrebné upraviť vrchnú vrstvu pôdy, vyrobiť oplotenie ihriska a vysadiť trávnik.
K bodu 8
Poslanci OZ sa dohodli poskytnúť priestor v zadnej časti kultúrneho domu pre mládež v čase
úradných hodín na obecnom úrade.
K bodu 9
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

V Turíku, dňa 7. augusta 2008

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

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

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

UZNESENIA
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 7. augusta 2008
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
UZNESENIE Č 7/2008
A/ SÚHLASÍ s usporiadaním športovo-kultúrneho dňa pri príležitosti 730. výročia od prvej
písomnej zmienky o obci Turík
UZNESENIE Č 8/2008
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o stave dodržiavania poriadku a bezpečnosti na území
obce
B/ POVERUJE štatutárov obce zabezpečiť informovanosť občanov o danej situácii
prostredníctvom letákov a relácií v obecnom rozhlase
UZNESENIE Č 9/2008
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o problematike zásobovanie občanov pitnou vodou
B/ POVERUJE štatutárov obce zabezpečiť informovanosť zostávajúcich domácností doteraz
nepripojených na nový vodovod
UZNESENIE Č 10/2008
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o výstavbe nových rodinných domov v obci
UZNESENIE Č 11/2008
A/ BERIE NA VEDOMIE informácie o pokračujúcej výstavbe športového ihriska pred
kostolom
UZNESENIE Č 12/2008
A/ SÚHLASÍ s poskytnutím priestorov pre mládež v zadnej časti kultúrneho domu počas
stránkových hodín na obecnom úrade
V Turíku, dňa 7. augusta 2008

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

RNDr. Jana Rezníková
overovateľ

Jozef Hasálik
overovateľ

