Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 8. septembra 2011
o 18.30 h v obecnej knižnici
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Peter Samek, Jozef Hasálik, RNDr. Jana Rezníková,
Anna Serafínová, Rastislav Hamza, Ing. Jozef Murina, Mgr. Peter Kulich
Zapísal: Stanislav Krakovský
Overovatelia zápisnice: Peter Samek a Anna Serafínová
Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Rozšírenie školského obvodu o ZŠ v Liskovej – hostia starosta Liskovej Ing. Jozef
Murina a Mgr. Peter Kulich
4. Sv. omša pod Sovou skalou – sviatok Sedembolestnej Panny Márie
5. Organizácia Dňa dôchodcov
6. Schválenie úväzku starostu obce
7. Žiadosť o zníženie nájomného pre prevádzkovateľku obchodu s potravinami p.
Milanovú
8. Organizácia zberu nebezpečného odpadu
9. Nové masky pre CO obyvateľstva
10. Žiadosti pani Lacinovej, pána Balca a pána Brezniaka a Krojera.
11. Imformácie z obecného úradu
12. Diskusia
13. 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 Anna Serafínová a Peter Samek.
K bodu 3
Hostia na zasadnutí starosta Liskovej Ing. Jozef Murina a Mgr. Peter Kulich informovali
poslancov o situácii v Základnej škole v Liskovej a o možnosti vytvorenia školského obvodu
pre deti z Turíka aj o základnú školu v Liskovej. Argumentovali tým, že do Liskovej už
niektoré deti chodia a nemôžu im byť preplácané náklady na cestovanie. Podľa ich informácií
je to možné z hľadiska obce urobiť, že by boli vytvorené dva školské obvody. Poslanci
jednohlasne túto možnosť podporili s dovetkom, ak je to legislatívne možné. Teda všetky
potrebné skutočnosti je nutné ešte preveriť.
K bodu 4
Poslanci sa jednohlasne dohodli na spoluúčasti obce na organizovaní sv. omše pod Sovou
skalou pri príležitosti Sedembolestnej Panny Márie v spolupráci s farským úradom
v Liptovskej Teplej. Spoluúčasť sa týka úpravy miesta pod Sovou skalou, dovezením stolov
a stoličiek a príspevkom na zakúpenie pohárov, misiek a príborov, chleba a pochutín do
gulášu. Peter Samek a Rastislav Hamza sa podujali uvariť guláš.
K bodu 5

Poslanci jednohlasne odsúhlasili usporiadanie Dňa pre dôchodcov, ktorého predbežný
termín stanovili na 12. novembra. Program sa dodatočne spresní. Tiež schválili peňažný
príspevok pre dôchodcov 5 eur plus pre jubilantov ďalších 5 eur.
K bodu 6
Starosta informoval poslancov o zmene zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Podľa novej zákonnej úpravy, teda
zákona č.154/2011 Z.z. sa znižoval koeficient na výpočet platu starostu u obcí do 500
obyvateľov na 1,49 násobok z priemernej mzdy v národnom hospodárstve z pôvodných 1,63.
Keďže starosta v Turíku mal doteraz odsúhlasený 0,5 úväzok, došlo by k zníženiu jeho platu
zo 626 eur v hrubom na 572 eur v hrubom. Po jednohlasnom odhlasovaní úväzku starostu
na 0,55 bude jeho plat 630 eur v hrubom.
K bodu 7
Žiadosť o zníženie nájomného pre prevádzkovateľku obchodu s potravinami p. Milanovú.
Pani Milanová zaslala obci Turík žiadosť o zníženie nájmu za priestory v kultúrnom dome,
v ktorých prevádzkuje predajňu s potravinami zo 170 eur mesačne na 70 eur mesačne.
Žiadosť zdôvodnila malým obratom a vysokými prevádzkovými nákladmi. Po diskusii sa
poslanci dohodli zvolať osobitné obecné zastupiteľstvo na utorok 20. septembra aj
s osobnou účasťou pani Milanovej.
K bodu 8
Starosta informoval poslancov o organizácii týždňa zberu nebezpečného odpadu. Poslanci
s návrhom jednoznačne súhlasili. O organizačných veciach bude obec občanov informovať
v mieste obvyklým spôsobom.
K bodu 9
Starosta obce informoval poslancov, že v spolupráci s Odborom krízového riadenia a civilnej
ochrany obyvateľstva v Ružomberku došlo k výmene starých masiek určených na
protichemickú ochranu jednotlivcov (zo šesťdesiatych rokov), ktoré obec skladuje v sklade
CO, za masky novšieho a hlavne funkčného typu.
K bodu 10
Pani Lacinová žiadala obec Turík, aby zabezpečila odstránenie smrekov pred ich domom
z dôvodu nebezpečenstva ich zlomenia lebo vyvrátenia a tým pádom zničenia súkromného
majetku. Starosta odporučil problém vyriešiť odstránením stromov, keďže stromy sú na
obecnom pozemku, po predchádzajúcej konzultácii s manželmi Hrabalovcami, ktorí
momentálne bývajú v dome u Cunov.
Podobná sťažnosť prišla aj od manželov Balcovcov, tentoraz na smreky rastúce priamo
v záhrade u Cunov. Starosta odporučil záležitosť prerokovať s manželmi Hrabalovcami.
Ján Brezniak žiadal obec zasadiť sa o prebágrovanie a prehĺbenie koryta potoka povyše
domu Petra Stašáka, kde je už koryto poprerastané vŕbami a prakticky úplne zanesené
naplaveninami a ohrozuje susedné pozemky záplavami a nestabilitou brehu. Starosta
uviedol, že tento problém treba riešiť v spolupráci s Povodím Váhu, ktoré je správcom toku
a má na to aj zodpovedajúce mechanizmy. Tu rastúce vŕby vypíli obec a použije ako palivo
pre vykurovanie svojich priestorov rámci svojej réžie. O prebagrovanie sa zasadil aj poslanec
Rastislav Hamza, ktorý pracuje na Povodí na pavúku. Tieto práce by sa mali uskutočniť
v mesiacoch október – november tohto roku. Starosta vyvolá jednanie s Povodím Váhu.
Ján Krojer sa sťažoval na prašnosť pri prechádzaní áut ku susednej bytovke. Starosta
odporučil problém riešiť zaobstaraním asfaltovej drte a zvýšením jej vrstvy vedúcej
k bytovke.
Poslanci zobrali sťažnosti na vedomie a jednohlasne súhlasili s navrhovanými riešeniami.
K bodu 11

V diskusii starosta oboznámil poslancov, že správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
bude v októbri realizovať opravu mosta ponad potok Turík, ktorý je súčasťou cesty III. triedy
spájajúcej obce Lisková a Liptovská Teplá. Most pred Sálusov je momentálne
v nevyhovujúcom technickom stave. Investičná akcia žilinskej župy si vyžiada zhruba 17 tisíc
€. Tiež informoval poslancov o pripravovanom vypilovaní kríkov a stromov v okolí štátnych
ciest pre lepšiu orientáciu vodičov na cestách. Vypilovanie organizuje taktiež správa ciest.
Starosta informoval o začatí výstavby rodinného domu Anny Muszinskej. Poslanci diskutovali
u uskutočnenej hasičskej súťaži na Dubárni, o rýchlom a presnom sprostredkovaní
potravinovej pomoci pre 18 občanov Turíka s nízkym príjmom, o začínajúcej sezóne
v stolnom tenise a jej zabezpečení zo strany družstiev Turíka, o spracovaní internetovej
stránky Turíka a o protipovodňových prácach, ktoré obec zabezpečuje.

V Turíku, dňa 8. septembra 2011.

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

.....................................
Anna Serafínová
overovateľ

..................................
Peter Samek
overovateľ

UZNESENIE Ć. 5/2011
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 8. semtembra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A/ SCHVAĽUJE rozšírenie školského obvodu aj na ZŠ v Liskovej, ak to bude legislatívne
možné (jednohlasne)
B/ SCHVAĽUJE usporiadanie sv. omše pod Sovou skalou za účasti obce. (jednohlasne)
C/ SCHVAĽUJE usporiadanie Dňa dôchodcov 12. novembra 2011 a finančný príspevok pre
dôchodcov vo výške 5 eur a jubilujúcich dôchodcov (60, 65, 70....ročných) 10 eur.
(jednohlasne)
D/ SCHVAĽUJE úväzok starostu obce 0,55 (jednohlasne)
E/ BERIE NA VEDOMIE žiadosť pani Milanovej na zníženie nájmu za užívanie priestorov
v KD v Turíku za účelom prevádzkovanie predajne potravín zo 170 na 70 eur mesačne.
O tomto bode sa bude rokovať na zasadnutí zastupiteľstva 20. septembra
F/ BERIE NA VEDOMIE usporiadanie týždňa zberu nebezpečného odpadu.
G/ BERIE NA VEDOMIE informácie o tom, že obci boli pridelené nové masky určené na
protichemickú ochranu jednotlivcov a súčasné vyradenie starých masiek z majetku obce.
G/ BERIE NA VEDOMIE žiadosti páni Lacinovej, Balcove a pánov Brezniaka a Krojera
a SCHVAĽUJE spôsob ich riešenia. (jednohlasne).
h/ BERIE NA VEDOMIE informácie o výstavbe mosta pred Sálusov a ostatné body
z diskusie.

V Turíku, dňa 8. septembra 2011

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

.....................................
Anna Serafínová
overovateľ

..................................
Peter Samek
overovateľ

