Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 5. apríla 2011 o 18.30 h
v obecnej knižnici
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Peter Samek, Jozef Hasálik, RNDr. Jana Rezníková,
Rastislav Hamza, Anna Serafínová, Otília Milanová a Pavol Milan
Zapísal: Stanislav Krakovský
Overovatelia zápisnice: RNDr. Jana Rezníková a Jozef Hasálik
Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Organizácia zberu nebezpečného odpadu
4. Stavebný úrad
5. Poplatok za vodovodnú prípojku
6. Deň otcov, matiek a detí
7. Jarná údržba obce, údržba miestnych komunikácií a povrchovej kanalizácie
8. Protipovodňové opatrenia
9. Verejný hovor
10. Výstavba rodinných domov
11. Dotácia obecný rozhlas
12. Novinky z matriky
13. Predajňa potravín a rozličného tovaru
14. 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 prvý májový týždeň usporiadať v spolupráci s Technickými
službami Ružomberok zber nebezpečného odpadu. V týchto dňoch treba nebezpečný odpad
– žiarivky, pneumatiky, svetelné zdroje, akumulátory a batérie, elektronické zariadenia,
počítačovú a kancelársku techniku, elektromotory a bielu techniku – v čase od 8. – 14. 00
hod. priniesť pred kultúrny dom, kde bude pracovníkom obce uložený a technickými
službami následne odvezený a zlikvidovaný.
K bodu 4
Starosta obce informoval poslancov o činnosti a financovaní Spoločného stavebného úradu
v Ružomberku, ktorý vybavuje stavebnú agendu aj pre obec Turík a ďalších 14 obcí. Z
materiálov, ktoré spracovali a predložili pracovníci tohto úradu vyplýva, že obec bude aj
v tomto roku prispievať na činnosť tohto úradu sumou 1,97 eur/obyvateľa, teda 449,16 eur.
Spoločný stavebný úrad vykonal pre obec Turík v minulom roku 13 stavebných konaní.
K bodu 5
Starosta obce podal návrh na zvýšenie pripojovacieho poplatku nových stavebníkov na
obecný vodovod z terajších 233 eur na 300 eur. Návrh odôvodnil potrebou získať od nových
stavebníkov peniaze, ktoré by pokryli náklady na prevádzku vodovodu počas roka. Poslanci
návrh jednohlasne odsúhlasili.

K bodu 6
Poslanci obce jednohlasne odsúhlasili usporiadanie spoločných osláv Dňa matiek, detí
a otcov druhú prázdninovú sobotu. O podrobnostiach sa dohodnú na ďalšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva 10. mája.
K bodu 7
Starosta obce informoval poslancov OZ o jarných prácach na čistení miestnych komunikácií,
obecného cintorína, potoka, dažďovej kanalizácie atď. V spolupráci so Správou ciest
v okrese Ružomberok bola očistená štátna cesta vedúca stredom obce, vyčistené brehy
potoka pracovníkmi obce, taktiež sa pracuje na zarovnaní terénu športového ihriska pred
kultúrnym domom, aby sa mohla vysiať nová tráva, pracuje sa na vyčistení dažďovej
kanalizácie a obecného cintorína. Na cintoríne bude vyčistená odpadová jama a taktiež sa
za horným oplotením urobí priestor pre uloženie železného kontajnera, ktorý by sa sem
preložil od obecného úradu a ďalej slúžil na zber odpadu z cintorína. Pred obecným úradom
už stratil opodstatnenie, lebo obec už železo neseparuje, a ľudia do neho hádzali všetko
možné, len nie železo. Taktiež sa vyčistí priestor jazierka v Bani.
Tiež sa hovorilo o ďalšej príprave obecnej komunikácie poza Martinkovičovcov a Cunovcov.
Po dohode s tunajšími stavebníkmi sa má vytýčiť 7 m široká cesta. V blízkej dobe sa má
stiahnuť blatistý povrch z cesty, naviesť makadam a asfaltová drvina, urobiť dažďový žľab,
aby sa dala cesta užívať aj počas dažďov.
K bodu 8
V spolupráci s úradom práce a Povodím Váhu plánuje obec od 1. mája vytvoriť jedno
pracovné miesto po dobu 6 mesiacov zamerané na protipovodňové opatrenia na toku
potoka. Obci jeho mzdu bude refundovať úrad práce.
K bodu 9
Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne odsúhlasili konanie verejného
hovoru s občanmi obce. Termín konania bol stanovený na 12. mája 2011.
K bodu 10
V tomto bode starosta informoval poslancov o stavebnom konaní k vedeniu el. vedenia
k budúcej rodinnej zástavbe na Vlčej jame. Vedenie má byť privedené z Liptovskej Teplej
okrajom pozemkov ležiacich popri štátnej ceste. Bude uložené v zemi. Nový transformátor
má stáť na pozemku investora. Vedenie bude zokruhované zo súčasnou sieťou v Turíku.
Stavba má byť urobená v mesiacoch máj-jún tohto roka.
K bodu 11
Starosta obce informoval poslancov o zaslaní žiadosti o dotáciu na vybudovanie nového
obecného rozhlasu v obci. Obec žiada od ministerstva financií dotáciu vo výške 7 300 eur.
K bodu 12
Podľa údajov z obecnej matriky sa v marci odhlásila z trvalého pobytu v obci Silvia Šimúnová
s dcérou Claudiou Lisoňovou.
K bodu 13
Predajňa potravín Jednoty SD v Turíku končí svoju činnosť posledný aprílový týždeň. Preto
minulé dva mesiace ponúkla obec do nájmu priestory pre vytvorenie podobne zameranej
predajne obchodným reťazcom Verex CBA, BALA aj súkromným podnikateľom.
V stanovenom termíne prejavil o obchod v obci len jeden záujemca – Otília Milanová zo Sv.
Kríža. Otília Milanová prišla s návrhom vytvorenia predajne potravín a rozličného tovaru so
systémom samoobslužného predaja. Po prerokovaní a prešetrení viacerých hygienických,
právnych ... noriem došlo k záveru, že ponúkaný priestor dnešnej kancelárie obecného úradu
takémuto typu predaja nevyhovuje a ľuďom by neposkytovala ani serióznu predajňovú

kultúru. Preto po konzultácii poslanci jednohlasne hlasovali za alternatívu vytvorenia
predajne v terajších priestoroch obchodu, ale bez priestoru skladu. V terajšom sklade bude
vytvorená kancelária starostu obce a bude prepojená cez archív so súčasnou kanceláriou.
Poslanci odsúhlasili pre podnikateľku mesačný nájom 170 euro. Tiež bolo odsúhlasené
samostatné meranie odberu el. energie. Priestory budú novej prevádzkovateľke potravín
k dispozícii od ukončenia činnosti Jednoty.

V Turíku, dňa 5. apríla 2011.

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

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

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

UZNESENIE Ć. 3/2011
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 5. apríla 2011
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A/ SCHVAĽUJE usporiadanie zberu nebezpečného odpadu prvý májový týždeň v roku.
B/ SCHVAĽUJE ďalšie zotrvanie obce v Spoločnom stavebnom úrade v Ružomberku aj
finančný príspevok na zabezpečenie jeho chodu vo výške 1,97 eura na obyvateľa obce.
C/ SCHVAĽUJE jednorazový pripojovací poplatok do siete obecného vodovodu vo výške 300
eur.
D/ SCHVAĽUJE usporiadanie spoločných osláv Dňa matiek, detí a otcov druhú sobotu
letných prázdnin.
E/ BERIE NA VEDOMIE informácie o prácach na jarnej údržbe miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev a brehových porastov.
F/ SCHVAĽUJE zapojenie sa obce do programu protipovodňových opatrení.
G/ SCHVAĽUJE usporiadanie verejného hovoru s občanmi obce 12. mája 2011.
H/ BERIE NA VEDOMIE informácie o začatí prác na výstavbe el. vedenia k novej výstavbe
na Vlčej jame v termíne máj – jún.
I/ BERIE NA VEDOMIE informácie o žiadosti na dotáciu na výstavbu a rekonštrukciu
obecného rozhlasu.
J/ BERIE NA VEDOMIE informácie z obecnej matriky
K/ SCHVAĽUJE prenajatie priestorov na prízemí kultúrneho domu v priestore súčasnej
predajne Jednoty bez skladového priestoru za účelom prevádzkovania predajne potravín
a rozličného tovaru pani Otílii Milanovej s maž. trvale bytom vo Svätom Kríži. Mesačný nájom
bude činiť 170 eur.
L/ SCHVAĽUJE vytvorenie novej kancelárie starostu obce v priestore dnešného skladu
Jednoty a jej prepojenie so súčasnou kanceláriou.
V Turíku, dňa 5. apríla 2011

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

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

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

