Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 27. januára 2011
o 18.30 h
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Peter Samek, Jozef Hasálik, RNDr. Jana Rezníková,
Rastislav Hamza, Anna Serafínová
Zapísal: Stanislav Krakovský
Overovatelia zápisnice: RNDr. Jana Rezníková a Jozef Hasálik
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Rokovací poriadok
4. Rozpočet obce na rok 2011
5. Komisie pri obecnom zastupiteľstve
6. Miestne poplatky
7. Zverejňovanie faktúr a dohôd na internete
8. Maškarný ples
9. Zásady odmeňovania poslancov OZ
10. Diskusia
11. Záver
K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci
OZ, preto je OZ uznášaniaschopné. Prečítal program zasadnutia, ktorý bol schválený bez
doplnkov.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení RNDr. Jana Rezníková a Jozef Hasálik
K bodu 3
Poslanci v úvode zasadnutia jednohlasne prijali rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
podľa ktorého budú vedené zasadnutia zastupiteľstva. Je prílohou č.1 tejto zápisnice.
K bodu 4
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili vyrovnaný rozpočet obce na rok 2011 vo výške
39 900 eur. Schválený rozpočet je prílohou č.2 tejto zápisnice.
K bodu 5
Poslanci jednohlasne odsúhlasili zloženie komisií pri obecnom zastupiteľstve.
Budú pracovať v nasledovnom zložení:
Finančná komisia: RNDr. Jana Rezníková – predseda, Peter Samek – člen, Anna
Serafínová – člen
Podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce, kontroluje jeho napĺňanie, čerpanie, vykonáva
úpravy rozpočtu, vykonáva inventarizáciu majetku, spracúva výberové konania na
obstarávanie majetku a prác pre obec
Športovo- kultúrno-školská komisia: Rastislav Hamza – predseda, RNDr. Jana
Rezníková- člen, Anna Serafínová-člen
Spolupracuje na zabezpečení rôznych kultúrnych a športových aktivít v obci, ako aj na
vydávaní obecných novín a aktualizáciu internetovej stránky obce. Zaujíma sa o činnosť
školských zariadení, ktoré navštevujú deti z obce.

Komisia stavebná, územného plánovania a verejného poriadku – Jozef Hasálik –
predseda, Peter Samek – člen, Rastislav Hamza – člen
Rieši sťažnosti občanov, navrhuje riešenia na ich elimináciu, spolupracuje pri vytváraní
územných plánov a ďalších projektových dokumentácií.
Komisia zdravotnícko-sociálna: Anna Serafínová – predseda, RNDr. Jana Rezníková,
Peter Samek -člen
Komisia vykonáva posudky a zaradenie žiadateľov o opatrovateľskú službu.
K bodu 6
Poslanci po diskusii jednohlasne schválili poplatky za služby poskytované obcou:
- prefotenie jednej strany formátu A4 čiernobielo ...............................................
- prepožičanie sály kultúrneho domu (zábava, kar, predvádzacia akcia...) ............
- zapožičanie príborov, tanierov, pohárov, polievkových mís, obrusov...................
- vyhlásenie v obecnom rozhlase ...........................................................................
- rybársky lístok jednoročný ...................................................................................
- rybársky lístok trojročný ......................................................................................
- overenie podpisu ................................................................................................
- overenie 1 listu dokumentu .................................................................................
- prenájom hrobového miesta na 1 rok ..................................................................

0,10 eur
20 eur
10 eur
2 eurá
6,50 eur
16.50 eur
0,50 eur
1,50 eur
1,00 eur

K bodu 7
Starosta obce informoval o tom, že obec má v súlade so zákonom č.546/2010 Zb., ktorý
vstúpil do platnosti prvého januára tohto roku povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, dohody
a faktúry, ktoré uzavrie. Neplatí to pri dokumente, ktorý sa podpíše na účely odstránenia
následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej životy, zdravie, majetok alebo
životné prostredie . V takomto prípade je účinná aj bez zverejnenia.
K bodu 8
Poslanci sa dohodli na organizovaní maškarného plesu pre deti a tanečnej zábavy pre
dospelých 20. februára 2011.
K bodu 9
Poslanci jednohlasne odsúhlasili zásady odmeňovania poslancov OZ, ktoré sú prílohou č.3
tejto zápisnice.
K bodu 10
V diskusii starosta uviedol, že obec dostala písomnú výpoveď od nájomcu COOP Jednota
SD, ktoré v obci prevádzkuje predajňu potravín a rozličného tovaru. Trojmesačná výpovedná
lehota je od 1. februára. OZ poverilo starostu obce prejednať podrobnosti výpovede alebo
prípadné zotrvanie COOP Jednoty SD v obci do najbližšieho zasadnutia OZ. Na ňom sa
dohodne ďalší postup.
V Turíku, dňa 27. januára 2011

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

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

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

UZNESENIE Ć. 1/2011
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 27. januára 2011
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A/ SCHVAĽUJE rokovací poriadok OZ v Turíku
B/ SCHVAĽUJE rozpočet obce na rok 2011
C/ SCHVAĽUJE zloženie komisií, ktoré budú pracovať pri obecnom zastupiteľstve v Turíku
Finančná komisia: RNDr. Jana Rezníková – predseda, Peter Samek – člen, Anna
Serafínová – člen
Športovo- kultúrno-školská komisia: Rastislav Hamza – predseda, RNDr. Jana
Rezníková- člen, Anna Serafínová-člen
Komisia stavebná, územného plánovania a verejného poriadku – Jozef Hasálik –
predseda, Peter Samek – člen, Rastislav Hamza – člen
Komisia zdravotnícko-sociálna: Anna Serafínová – predseda, RNDr. Jana Rezníková,
Peter Samek -člen
D/ SCHVAĽUJE poplatky za služby poskytované obcou:
- prefotenie jednej strany formátu A4 čiernobielo ...............................................
0,10 eur
- prepožičanie sály kultúrneho domu (zábava, kar, predvádzacia akcia...) ............ 20 eur
- zapožičanie príborov, tanierov, pohárov, polievkových mís, obrusov................... 10 eur
- vyhlásenie v obecnom rozhlase ........................................................................... 2 eurá
- rybársky lístok jednoročný ................................................................................... 6,50 eur
- rybársky lístok trojročný ...................................................................................... 16.50 eur
- overenie podpisu ................................................................................................
0,50 eur
- overenie 1 listu dokumentu ................................................................................. 1,50 eur
- prenájom hrobového miesta na 1 rok .................................................................. 1,00 eur
E/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu o povinnosti obce zverejňovať zmluvy, faktúry
a dohody na internetovej stránke obce
F/ SCHVAĽUJE usporiadanie kultúrno-spoločenskej akcie Maškarný ples 2011
G/ SCHVAĽUJE zásady odmeňovania poslancov OZ v Turíku
H/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu obce o vypovedaní nájomnej zmluvy zo strany
COOP JEDNOTA SD Liptovský Mikuláš.
V Turíku, dňa 27. januára 2011

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

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

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

