Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 30. novembra 2009
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Anna Murínová, RNDr. Jana Rezníková, Jozef Hasálik,
Rastislav Hamza, Anna Serafínová
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Rozpočet obce na rok 2010
4. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Schválenie poplatkov
6. Schválenie príspevku pri narodení a pri nástupe do 1. ročníka základnej školy
7. Kultúrne akcie
8. Žiadosť Jána Bitta
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 OZ prerokovali a jednohlasne schválili predložený rozpočet obce na rok 2010 (je
prílohou tejto zápisnice). Obecné zastupiteľstvo schválilo vyrovnaný rozpočet, ktorého
príjmová časť ja naplánovaná na 45 212 eur a výdavková časť na 45 201 eur.
Pri zostavovaní rozpočtu poslanci prihliadali najmä na priority, ktoré si vedenie obce
stanovilo zrealizovať v aktuálnom roku – medzi priority patrí úprava areálu obecného
cintorína, rekonštrukcia areálu kultúrneho domu a rekonštrukcia obecného rozhlasu
a verejného osvetlenia.
K bodu 4
Poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 1/ 2009 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bol stanovený nasledovne: pre poplatníka prihláseného
k trvalému pobytu v obci 8, 50 €, pre ubytovanie v súkromí 13 € na rok a lôžko, pre záhradné
chatky a rekreačné chalupy bez trvalého pobytu 21 €.
K bodu 5
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výšku nasledovných poplatkov, ktoré bude obec
vyberať od občanov o 1. januára 2010.
hrobové miesto – jednohrob 4 €, dvojhrob 7 €/ na dobu 10 rokov
prenájom sály kultúrneho domu na spoločenské akcie – v lete 15 €, v zime 30 €
prenájom sály kultúrneho domu na kar pre domácich občanov – 5 €
vyhlásenie v obecnom rozhlase – 2 €
prefotenie 1 strany A4 – 0,10 €
K bodu 6
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo výšku príspevku pre rodičov pri narodení
dieťata – 100 € a príspevok na zakúpenie školských potrieb pre deti, ktoré nastupujú do 1.

ročníka základnej školy – 33 € (v tejto výške budú preplatené zakúpené školské potreby po
predložení pokladničného bloku).
K bodu 7
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo uskutočnenie nasledovných spoločenských
a kultúrnych akcií v najbližšom období:
1. Rozsvietenie vianočného stromčeka a príchod Mikuláša medzi deti (5. decembra)
2. Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva (18. decembra)
3. Štefanská zábava (26. decembra)
4. Silvestrovský stolnotenisový turnaj (30. decembra)
K bodu 8
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Jána Bitta o odkúpenie stavby bývalej
požiarnej zbrojnice a pozemku pod ňou poniže RD Hamzovcov. Poslanci sa jednohlasne
dohodli, že uvedenú stavbu a pozemok obec zatiaľ nebude predávať.
K bodu 9
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť.

V Turíku, dňa 30. novembra 2009

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

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

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

