Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného dňa 3.apríla 2012 o 18.00 h v zasadačke obecného úradu
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Jozef Hasálik, RNDr. Jana Rezníková, Rastislav Hamza,
Anna Serafínová
Ospravedlnený: Peter Samek (odcestovaný v zahraničí)
Zapísal: Stanislav Krakovský
Overovatelia zápisnice: RNDr. Jana Rezníková a Jozef Hasálik
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Schválenie záverečného účtu obce
4. Majetkové priznanie starostu obce
5. Schválenie platu starostu obce
6. Protipovodňové práce – spolupráca s Povodím Váhu a úradom práce
7. Priority v investičnej výstavbe na rok 2012, žiadosť o dotáciu z MF SR
8. Deň Zeme
9. Poplatky
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
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet obce za rok 2011. Jeho príjmová aj
výdavková časť dosiahla výšku 55 715 eur. Následne ho poslanci aj jednohlasne schválili.
K bodu 4
Poslanci OZ zobrali na vedomie majetkové priznanie starostu obce (predložil ju Komisii pre
ochranu verejného záujmu) majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo
verejnom záujme podľa zákona č. 357/2004 Z. z.. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Z priznania vyplýva, že starostovi v roku 2011 nepribudol žiaden nehnuteľný majetok.
Starosta celkovo vlastní byt č.7 na Štúrovej ulici 2296 v Dolnom Kubíne. Tento nadobudol
v roku 2001. Zatiaľ je však založený v prospech ŠFRB Bratislava, pokiaľ nesplatí naň
poskytnutý úver. Z daňového priznania za rok 2011, ktoré starosta predložil Daňovému
úradu vyplýva, že úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov dosiahol 7 526,28 eur. Z toho
príjem ako šéfredaktora novín Spoločník činil 1 800 eur.
K bodu 5
Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili plat starostu obce vo výške 644 eur.
Plat bol stanovený podľa Zákona národnej rady SR č. 253/1994 o platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest nasledovne. Priemerný plat v SR za rok 2011 stanovený

ŠÚ SR – 786 eur krát koeficient pre obce do 500 obyvateľov 1,49 a krát úväzok starostu
0,55. Starostovi neboli odsúhlasené žiadne odmeny.
K bodu 6
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci protipovodňových opatrení vytvorí obec v spolupráci
s Úradom práce v Ružomberku a správcom toku Povodím Váhu jedno pracovné miesto pre
nezamestnaného občana obce. Tento bude pracovať na protipovodňových opatreniach v obci.
Peniaze na jeho mzdu získa obec od úradu práce. 5 percent nákladu na mzdu uhradí obec zo svojich
prostriedkov. Poslanci tento zámer jednohlasne schválili.
K bodu 7

Starosta po diskusii stanovil priority obce v investičnej oblasti. Obec by v tomto roku mala
investovať predovšetkým do kultúrneho domu a jeho zariadenia, obecného rozhlasu
a cintorína.
Zatiaľ bola na streche kultúrneho domu vymenená poškodená a polámaná škridla, boli
opravený a nahradený nahnitý trám na streche a tiež spevnené strešné válovy. Tiež bolo
inštalované strešné okno, ktoré je potrebné na vstup na strechu hlavne pre majiteľa
zariadenia prevádzkujúceho mikrovlnný internet, prípadne ďalších oprávnených osôb. Na
jeho výrobu a osadenie sponzorsky prispel Juraj Jandura a Štefan Švárny. Práce vykonal
Miroslav Frič a Stanislav Krakovský.
Starosta obce informoval poslancov o zaslaní žiadosti o finančný príspevok na Ministerstvo
financií SR vo výške 7000 eur. V prípade kladného výsledku chce obec peniaze použiť na
výmenu okien na kultúrnom dome.
K bodu 8
Starosta obce informoval poslancov o organizovaní Dňa Zeme v spolupráci so ZŠ Lipt. Teplá. Žiaci
školy v rámci akcie očistia verejné priestranstvá od odpadkov. Na tento účel obec zabezpečí
odpadové vrecia a občerstvenie. Akcia sa uskutoční 18. apríla 2012.
K bodu 9
Poslanci po diskusii jednohlasne odsúhlasili poplatky za služby a úkony poskytované obcou. Poplatky
stanovili nasledovne:
Žiadosť a povolenie na vypílenie stromov rastúcich mimo lesa: 10 eur
Prenájom sály kultúrneho domu na spoločenské akcie, zábavy a pod.: 20 eur mimo vykurovacieho
obdobia a 30 eur v zime. Vyčistenie priestorov si nájomca zabezpečí na vlastné náklady.
Vydanie potvrdenia: 1 euro
Prefotenie strany A4: 0,10 eura
K bodu 10
V diskusii sa poslanci rozprávali o aktualitách z prostredia obce. Oboznámili sa s informáciami o stave
Petra Stašáka a jeho soc. situácii (snaha o jeho zaradenie do sociálneho zariadenia), o sťažnosti
Vladimíra Hýlla o šírení neporiadku v obci mládežou.

K bodu 11
Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí.
V Turíku, dňa 3. apríla 2012

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

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

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

UZNESENIE Ć. 1/2012
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 3. apríla 2012

Obecné zastupiteľstvo v Turíku

A/ SCHVAĽUJE záverečný účet obce za rok 2011
B/ BERIE NA VEDOMIE majetkové priznanie starostu obce za rok 2011
C/ SCHVAĽUJE plat starostu obce vo výške 644 eur
D/ SCHVAĽUJE vytvorenie 1 pracovného miesta pre zabezpečenie protipovodňových
opatrení v spolupráci s ÚPSVaR v Ružomberku
E/ SCHVAĽUJE priority investícií na rok 2012.
F/ BERIE NA VEDOMIE informáciu o zaslanej žiadosti o dotáciu na MF SR – výmena okien
na kultúrnom dome
G/ BERIE NA VEDOMIE organizáciu Dňa Zeme
F/SCHVAĽUJE poplatky: Povolenie na vypílenie stromov rastúcich mimo lesa: 10 eur
Prenájom sály kultúrneho domu na spoločenské akcie, zábavy a pod.: 20 eur mimo vykurovacieho
obdobia a 30 eur v zime.
Vydanie potvrdenia: 1 euro
Prefotenie strany A4: 0,10 eura

V Turíku, dňa 3. apríla 2012

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

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

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

