Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 23. marca 2009
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, RNDr. Jana Rezníková,
Hamza.
Ospravedlnení: Anna Serafínová, Anna Murínová

Jozef Hasálik,

Rastislav

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Výsledky prezidentských volieb v obci Turík
4. Určenie priorít v investičnej oblasti
5. Žiadosť o dotáciu z eurofondov
6. Jarné upratovanie
7. Aktuality z diania v obci
8. 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 o priebehu a výsledkoch prezidentských volieb v obci
Turík. Konštatoval, že v 1 kole prezidentských volieb sa v Turíku zúčastnilo 94 zo 180
oprávnených voličov. Títo odovzdali svoje hlasi nasledovným kandidátom Bollová Dagmara
1, Gašparovič Ivan 67, Martináková Zuzana 3, Melník Milan 2, Mikloško František 4,
Radičová Iveta 16, Sidor Milan 1.
Okrsková volebná komisia pre voľby prezidenta SR v Turíku po prvý krát zasadla vo štvrtok
26. februára 2009. Do komisie nominovali politické strany a petičné výbory nasledovných
členov: Pavol Mojš (SMER – SD), Otília Dulačková (HZDS – ĽS), Mgr. Ľudmila Drusková
(petičný výbor podporujúci kandidatúru Milana Melníka), Rudolf Protuš (KSS) a Matej Vrábel
(SNS). Členovia komisie si zvolili predsedu Pavla Mojša a podpredsedu Otíliu Dulačkovú.
Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie sa stala Vlasta Volfová.
K bodu 4
Starosta obce poslancom navrhol plán najbližších investičných akcií. Poslanci jednohlasne
podporili dobudovanie trávnatého ihriska pri kostole (oplotenie a terénne úpravy) a vykonanie
revízie el. rozvodov v kultúrnom dome a následné opravy v elektroinštalácii budovy.
K bodu 5
Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec podala žiadosť o dotáciu z eurofondov,
ktorá bola zameraná na získanie prostriedkov na celkovú rekonštrukciu obecného rozhlasu.
K bodu 6
Starosta obce informoval poslancov o zámere jarného očistenia obce od zimných posypov
a iného znečistenia za pomoci pracovníkov zapojených do aktivačných prác. Poslanci tento
zámer jednohlasne schválili.
K bodu 7

Starosta informoval poslancov o aktualitách v obci. Informoval o havárii KUKA vozu TS
Ružomberok pri zbere popolníc s TKO a následnej oprave obecnej cesty pri kostole,
o odstránení starých stromov prostredníctvom pracovníkov stredoslovenskej energetiky. Tiež
informoval o rozbehnutej výstavbe nových domov na Záhumní (Demko, Mrva, Maukš) i na
vyšnom konci obce (Martinkovič) a nárokoch, ktoré si táto činnosť vyžiada ohľadne zaťaženia
miestnych komunikácií – prašnosťi atď. Taktiež informoval o novom stavebnom povolení pre
rekreačnú chalupu stavebníka Antona Klocháňa, ktorý ju postaví pri dome Vladimíra Hýlla
a kolaudácii rodinného domu stavebníka Eduarda Lacinu.
K bodu 8
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

V Turíku, dňa 23. marca 2009

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

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

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

