Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 19. mája 2009
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, RNDr. Jana Rezníková,
Hamza, Anna Serafínová, Anna Murínová

Jozef Hasálik,

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Informácie o voľbách do Európskeho parlamentu
4. Problematika krízového štábu obce a evakuačnej komisie
5. Dokončenie minifutbalového ihriska
6. Využitie asfaltovej drte
7. Úprava otočky
8. Informácia o aktuálnych problémoch s obecným vodovodom
9. Príprava programu ku dňu detí a matiek
10. Zakúpenie programu na evidenciu obyvateľstva a novej vyžíňačky
11.
Informácia o poplatkoch za hrobové miesta a termíne

ich

Rastislav

vyberania

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 voľbách do EP, ktoré sa budú konať 6. júna 2009.
Infromácie sa týkali organizačného zabezpečenia v obci a zloženia Okrskovej volebnej
komisie v Turíku.
Okrsková volebná komisia pre voľby do EP v Turíku bude pracovať v zložení Peter Tvrdoň
(ĽS-HZDS), Peter Kučera (SDKÚ-DS), Lubomír Kováčik (SNS), Ivana Milanová (KDH), Pavol
Mojš (Směr-SD) a Ján Rehák (KSS).
K bodu 4
Poslanci OZ boli informovaní o aktuálnej problematike týkajúcej sa krízového štábu obce
a evakuácii obyvateľstva.
K bodu 5
Starosta obce informoval poslancov o dokončovacích prácach na minifutbalovom ihrisku.
Pred slavnostným otvorením minifutbalového ihriska je nutné ešte dokončiť záverečné
terénne úpravy a pozvárať brány. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v rámci osláv Dňa detí
a matiek.
K bodu 6
Starosta obce informoval poslancov o zámere využiť asfaltovú drť uloženú v Bani. Drť bude
použitá na úpravu areálu obecného úradu, chodníkov na obecnom cintoríne a miestnych
komunikácií.
K bodu 7
Poslanci sa dohodli na ďalšej úprave otočky na vyšnom konci, ktorá by mala obsiahnuť
ďalšie prehĺbenie a vyrovnanie povrchu otočky.
K bodu 8
Starosta informoval poslancov o aktuálnom výpadku v zásobovaní pitnou vodou.
Konštatoval, že v nedeľu 17. mája pred obedom došlo k prerušeniu dodávky vody. Počas
nasledujúcich dní bol rezervoár a vodovodná sieť sledovaná povereným pracovníkom.

V ďalšom období k poruchám nedošlo, napriek tomu sa poslanci uzniesli s konečnou
platnosťou ukončiť prevádzku starého vodovodu.
K bodu 9
Poslanci sa dohodli na usporiadaní osláv pri príležitosti dňa matiek a dňa detí. Oslavy sa
uskutočnia 27. júna 2009 s nasledovným programom: - minifutbalový turnaj
- športové hry pre deti
- kultúrny program pre matky
- spoločná opekačka
- koncert kapely Korýtko alebo
dychovky Lužňanka
- tanečná zábava
K bodu 10
Poslanci OZ boli informovaní o zakúpení programu evidencie obyvateľstva pre potreby OcÚ
a nového vyžínača na trávu pre pracovníkov VPP.
K bodu 11
Na základe podnetu poslankyne Anny Murínovej sa poslanci dohodli na aktualizácii
poplatkov na hrobové miesta a termíne ich vyberania. Poplatky sa budú vyberať
v nasledujúcom roku ( 2010 ) s platnosťou na 10 rokov. Výšku poplatkov určí zastupiteľstvo
na novembrovom zasadnutí.
V Turíku, dňa 19. mája 2009

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

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

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

