Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 15. februára 2011
o 18.30 h v zasadačke obecného úradu
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. Schválenie povodňového plánu obce
4. Maškarný ples 2011
5. Informácie z RZMO konaného 10. februára 2011
6. Zber komunálneho odpadu a separovanie odpadu v obci Turík
7. Znečisťovanie miestnych komunikácií pri jarných prácach - prevencia
8. Predajňa potravín – aktuálna situácia
9. Klub v kultúrnom dome a jeho fungovanie
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 jednohlasne schválili Povodňový plán obce Turík, podľa ktorého budú postupovať
obec aj protipovodňová komisia v prípade mimoriadnej situácie – povodne. Plán bude slúžiť
aj na získanie pracovných miest pre nezamestnaných cez úrad práce v rámci programu
protipovodňových opatrení štátu.
K bodu 4
Poslanci jednohlasne schválili usporiadanie kultúrno-spoločenskej akcie – Maškarný ples
2011. Odsúhlasili aj zakúpenie občerstvenia a cien pre zúčastnené deti. Dohodli sa aj na
oslovení gazdiniek z obce, ktoré by na túto akciu napiekli domáce pečivo a koláče. Akcia
bude organizovaná poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí tiež budú garantmi následnej
diskotéky. Starosta obce má tiež osloviť podnikateľov priaznivo naklonených obci, aby
prispeli sponzorsky k usporiadaniu akcie.
K bodu 5
Starosta obce poslancom podal informácie o ostatnom zasadnutí Ružomberského združenia
mesta a obcí, ktoré sa konalo 10. Februára na Mestskom úrade v Ružomberku. Informácie
sa týkali nominácií starostov do dozornej rady a predstavenstva Ružomberskej vodárenskej
spoločnosti, ktorej je aj obec Turík akcionárom ako aj zamýšľanej policajnej preventívnej
činnosti v zmysle novej filozofie práce Polície. Tiež informoval, že predsedom združenia bol
zvolený Ján Pavlík a podpredsedom Martin Baran. Nakoniec prišlo aj na opakovanú výzvu
občanom od pracovníkov životného prostredia, aby sa zamedzilo voľnému spaľovaniu
biomasy, ktorá je už niekoľko rokov protizákonná.

K bodu 6
Starosta obce navrhol spôsob, za pomoci ktorého by občania boli informovaní o zbere,
odvoze a likvidácii komunálneho aj separovaného odpadu v obci ako aj nutnosti zamyslieť sa
nad nutnosťou, získať miesto skladovania bio odpadu – trávy, odpadu zo záhrad, konárov
a pod. Ako návrh padol zrealizovať niečo v spolupráci s PD Lisková – Sliače. Úlohou bol
poverený starosta obce.
K bodu 7
Starosta informoval o blížiacom sa jarnom období a s ním spojenými prácami na poliach ako
aj ťažbou dreva v lese, počas ktorých dochádza k znečisťovaniu ciest. Podľa zákona
o premávke na pozemných komunikáciách je vodič dopravného prostriedku, ktorý znečistí
obecnú alebo štátnu komunikáciu povinný túto očistiť. Starosta požiadal poslancov, aby
o tomto preventívne medzi občanmi hovorili a na prípadné znečistenie ich aj upozorňovali.
K bodu 8
Starosta informoval poslancov o tom, že doterajší prevádzkovateľ predajne potravín
a rozličného tovaru v obci – COOP Jednota SD Liptovský Mikuláš neprejavila záujem ďalej
predajňu prevádzkovať. Poslanci preto jednohlasne odsúhlasili prenajatie obchodných
priestorov na mieste súčasnej kancelárie OcÚ a jeho archívu – dohromady 28 m2, pre iného
záujemcu o poskytnutie tejto služby. Poverili starostu o tejto ponuke informovať verejnosť
a osloviť potenciálnych prevádzkovateľov. Cenu, za ktorú má obec priestory prenajať
stanovili na 170 eur mesačne. Uzávierku prihlášok stanovili na 15. marca 2011.
V tejto súvislosti sa tiež jednohlasne poslanci dohodli, že obecný úrad bude premiestnený do
priestorov súčasného obchodu. Tur sa vytvoria dve kancelárie pre starostu a administratívnu
pracovníčku. Terajší sklad Jednoty by zase slúžil ako zasadačka pre rôznu záujmovú,
klubovú činnosť ako aj zasadnutia obecného zastupiteľstva, hasičov a pod.
K bodu 9
Poslanci po diskusii jednohlasne odsúhlasili uzatvorenie „klubu“ v zadnej časti kultúrneho
domu. K tomuto ich priviedli časté sťažnosti a nerešpektovanie verejného poriadku od
návštevníkov tohto klubu.
K bodu 10
V diskusii sa poslanci rozprávali o aktualitách z prostredia obce.
V Turíku, dňa 15. februára 2011.

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

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

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

UZNESENIE Ć. 2/2011
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 15. decembra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A/ SCHVAĽUJE Povodňový plán obce Turík.
B/ SCHVAĽUJE usporiadanie Maškarného plesu pre deti a zakúpenie občerstvenia a cien
pre masky.
C/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu obce zo zasadnutia RZMOS v Ružomberku.
D/ BERIE NA informácie starostu obce o možnostiach nakladania s odpadmi v obci Turík
a POVERUJE starostu obce preveriť možnosti uskladnenia biomasy v areály PD Lisková –
Sliače dvor Turík.
E/ SCHVAĽUJE prenajatie obchodných priestorov pre vytvorenie predajne potravín
a zmiešaného tovaru na prízemí kultúrneho domu o výmere 28 m2 (v súčasných priestoroch
kancelárie OcÚ) za 170 eur mesačne. Poveruje starostu informovať verejnosť o tejto ponuke.
SCHVAĽUJE termín uzávierky písomných prihlášok do 15. marca 2011. Taktiež
SCHVAĽUJE premiestnenie kancelárie Obecného úradu v Turíku do priestorov dnešného
obchodu potravín.
F/SCHVAĽUJE uzatvorenie priestoru „klubu“ pre verejnosť.
V Turíku, dňa 15. februára 2011

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

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

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

