Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku, konaného dňa 20. septembra 2011
o 18.30 h v obecnej knižnici
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Peter Samek, Jozef Hasálik, RNDr. Jana Rezníková,
Rastislav Hamza
Neprítomní: Anna Serafínová (ospravedlnená)
Zapísal: Stanislav Krakovský
Overovatelia zápisnice: Peter Samek a Jozef Hasálik
Program zasadnutia:
1. Úvod
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Žiadosť o zníženie nájomného pre prevádzkovateľku obchodu s potravinami p.
Milanovú
4. Záver
K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov OZ, preto je OZ uznášaniaschopné. Prečítal program zasadnutia, ktorý
bol schválený bez doplnkov.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Peter Samek a Jozef Hasálik.
K bodu 3
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 denne okolo 200 eur a vysokými prevádzkovými
nákladmi. Hovorila o využívaní nákupov v predajni prevažne dôchodcami a menšími
príležitostnými nákupmi. Hovorila o snahe zachovať čo najdlhší čas predaja ako aj čo
najbohatšieho sortimentu. Chce aj naďalej prevádzkovať obchod, ale aby to aj pre ňu nebola
stratová záležitosť. Preto pristúpila k zaslaniu žiadosti o zníženie nájmu. Poslanci v diskusii
potvrdili záujem zachovania predajne v obci a vyslovili majiteľke obchodu podporu. Nakoniec
jednohlasne odsúhlasili zníženie nájmu za užívanie priestorov na prevádzkovanie predajne
na 70 eur mesačne.
V Turíku, dňa 20. septembra 2011.

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

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

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

UZNESENIE Ć. 6/2011
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 20. septembra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A/ SCHVAĽUJE zníženie nájmu priestorov v KD Turík určených na prevádzkovanie predajne
potravín zo 170 na 70 eur mesačne od 1. októbra 2011 (jednohlasne).
V Turíku, dňa 20. septembra 2011

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

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

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

