Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 9. júna 2011 o 18.30 h
v obecnej knižnici
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Peter Samek, Jozef Hasálik, RNDr. Jana Rezníková,
Anna Serafínová, Jozef Stašák, Matej Vrábel
Ospravedlnení: Rastislav Hamza (účasť na záchranných prácach povodne v Malých
Karpatoch)
Zapísal: Stanislav Krakovský
Overovatelia zápisnice: RNDr. Jana Rezníková a Jozef Hasálik
Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Organizácia Dňa detí, otcov a matiek
4. Výstavba miestnej komunikácie za Likavcovcami a Cunovcami – pevný povrch
5. Obsadenie pracovného miesta na protipovodňové opatrenia
6. Uvedenie obchodu s potravinami do života
7. Usporiadanie hasičskej súťaže o pohár DHZ v Turíku
8. Rôzne
9. 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 usporiadanie tradičného podujatia Deň detí, matiek a otcov
v jednom tentoraz v netradičnom termíne – v sobotu 16. júla 2011 v areály kultúrneho domu.
Poslanci sa dohodli na organizácii dňa – kto čo zabezpečí - jednohlasne odsúhlasili podanie
navareného gulášu pre občanov Turíka zdarma, pre prítomné matky ako darček čokoládu
a kávu, pre otcov jedno pivo a pre deti sladkosti a vecné dary, ktoré získajú v rôznych
súťažiach. V programe dňa by nemali chýbať, varenie kotlíkového gulášu, podávanie
pstruhov pánom Jančekom, minifutbalový zápas, športové hry pre deti, kultúrny program pre
matky, hry a súťaže pre dospelých a záverečná diskotéka.
K bodu 4
Starosta obce informoval poslancov o prácach na miestnej komunikácii za Cunovcami
a Likavcovcami. Na cestu navezú mechanizmy firmy LOSS zmes asfaltovej a betónovej
drveniny, ktorú rovnomerne splanírujú a nakoniec bude cesta uvalcovaná valcom. Vedľa
cesty bude ešte vyhĺbená provizórna odvodňovacia ryha. Akcia bude financovaná v rámci
sponzorstva novín Spoločník, ktoré firme LOSS v danej sume poskytnú priestor pre firemnú
inzerciu a reklamu.
K bodu 5
Starosta obce podal návrh na vytvorenie jedného pracovného miesta v obci v rámci
Príspevku, ktorý poskytuje úrad práce na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na

ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona
č.5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti. Pracovné miesto by bolo vytvorené na dobu 6
mesiacov od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011. Obec by na pracovné miesto doplácala 5 %
z celkovej ceny práce pracovníka t.j. asi 200 eur za 6 mesiacov. Ako kandidáta na toto
miesto starosta odporučil Vladimíra Hýlla. Poslanci zámer jednohlasne schválili.
K bodu 6
Starosta informoval poslancov o doterajšom priebehu zavádzania nového obchodu
s potravinami a rozličným tovarom do prevádzky. Obchod p. Milanovej je v prevádzke od
začiatku mája. Čo sa týka nájmu a platieb ostáva pri dohodnutých platbách - nájom 170 eur
mesačne a samostatné platenie spotreby el. energie, plus všetky ostatné náležitosti –
platenie miestnych daní, podieľanie sa na údržbe spoločných priestorov a pod.
Starosta predniesol žiadosť pani Milanovej – zohľadniť investíciu do platových okien vo
výške 600 eur do nájmu, teda že by sa jej táto investícia započítala akom zaplatenie nájmu.
Žiadosť zdôvodnila tým, že investovala do nehnuteľného majetku obce, t.j. investícia má
trvalý charakter a okrem estetického prínosu má aj ekonomický zahrnutý v nižšej tepelnej
stratovosti celej budovy kultúrneho domu a teda aj nižších nákladov na vykurovanie.
Poslanci započítanie investície do nájmu jednohlasne schválili, s tým, že majiteľka predajne
investíciu doloží faktúrou alebo pokladničnými bločkami.
Poslanci nepredniesli žiadnu závažnú námietku od občanov čo sa týka fungovania
a zásobovania obchodu.
K bodu 7
Veliteľ DHZ Jozef Stašák a člen DHZ v Turíku Matej Vrábel informovali poslancov
zastupiteľstva o úmysle usporiadať na Dubárni preteky hasičských družstiev pod názvom
O pohár DHZ v Turíku. Akcia by sa mala uskutočniť 20. augusta za účasti 10 až 15 družstiev
z blízkeho okolia. Organizáciu podujatia a sponzorské zabezpečenie si na plecia berú
členovia DHZ. Obec venuje do súťaže poháre pre víťazné družstvá. Akcia je už zapísaná
v kalendári akcií Okresného výboru DHZ v Ružomberku. Poslanci uskutočnenie akcie za
dodržania bezpečnosti a správnej usporiadateľskej služby schválili.
K bodu 8
V diskusii starosta potvrdil fakt, že majiteľom vodného toku Turík so všetkým, čo k tomu patrí
je Povodie Váhu. Táto organizácia chce požiadať Katastrálny úrad v Ružomberku, aby
zrevidoval zápis potoka Turík na ich list vlastníctva v rámci ROEP a vrátil ho späť do majetku
Štátnych lesov. Kým sa v tejto oblasti ale nestane zmena ako vlastník vystupuje Povodie
Váhu.
Starosta informoval poslancov o zaslanom liste firme Orange Slovensko so žiadosťou
o zlepšenie signálu pre užívateľov z obce. Firma Orange v odpovedi potvrdila, že v najbližšej
dobe nemá v úmysle investovať do zlepšenia signálu v katastri obce Turík.
Poslanci OZ Jednohlasne odsúhlasili zaslanie výmerov poštou pre neplatičov miestnych
daní. V prípade, že ich nezaplatia v stanovenej dobe, bude im zaslaná upomienka
a uplatnený celý zákonný postup na vymoženie vyrubenej dane.
V Turíku, dňa 9. júna 2011.

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

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

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

UZNESENIE Ć. 4/2011
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 4. Júna 2011
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A/ SCHVAĽUJE usporiadanie Dňa detí, matiek a otcov v jednom v termíne 16. júl 2011.
B/ SCHVAĽUJE spevnenie miestnej komunikácie za Likavcovcami a Cunovcami asfaltovou
a betónovou drveninou.
C/ SCHVAĽUJE vytvorenie pracovného miesta v rámci príspevku na podporu zamestnanosti
z úradu práce.
D/ BERIE NA VEDOMIE informácie o úmysle zorganizovať v obci súťaž O pohár DHZ
v Turíku 20. augusta 2011 a SCHVAĽUJE JEJ USPORIADANIE.
E/ BERIE NA VEDOMIE informácie firmy ORANGE Slovensko o tom, že nechce v najbližšej
dobe investovať do zlepšenia signálu v obci Turík.
F/ BERIE NA VEDOMIE informácie o tom, že majiteľom potoka Turík je Povodie Váhu.
V Turíku, dňa 9. júna 2011

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

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

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

