Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 12. júna 2012 o 17.30 h
v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, Jozef Hasálik, Peter
Samek, Anna Serafínová
Program zasadnutia:
1, Uvítanie, prezencia
2, Voľba overovateľov zápisnice
3, Úpravy brehov potoka Turík v spolupráci s Povodím Váhu
4, Informácia o prechode majetku rodiny Labajovcov na rakúskeho majiteľa Josefa Diepolda z
Rakúska
5, Organizácia Dňa Turíka
6, Výmena okna na Obecnom úrade v Turíku
7, Projekt elektrárne na biomasu
8, Záver
K bodu 1
Starosta privítal prítomných poslancov a hostí. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov, preto je zasadnutie uznášania schopné
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Rastislav Hamza a Jozef Hasálik
K bodu 3
Starosta obce Mgr. Stanislav informoval o prácach na toku Turík. Na základe spolupráce správcu toku
SVP š.p. povodie Váhu a obcou Turík budú pokračovať práce na regulácii brehov potoka Turík. Po
terénnej obhliadke pracovníkom Povodia Ing. Petrom Cabanom a starostu obce sa vytipovali úseky,
ktoré bz sa mali spevniť kameňmi a prečistiť vybágrovaním nánosov – Na Dubárni, pri Bani, poniže
mosta pri Jánovi Bobčekovi a pri Petrovi Stašákovi. Na tieto práce poskytne správca toku materiál –
skaly a mechanizmy – nákladné auto a bager tzv. pavúka.
Na úprave potoka a hlavne na čistení jeho brehov od krovín, nánosov a odpadkov budú pracovať aj
pracovníci obce zamestnaní na aktivačných prácach a na protipovodňových opatreniach Vladimír Hýll
a Jozef Stašák. Intravilán obce tak dostane krajší vzhľad.
K bodu 4
Starosta obce informoval poslancov o zmene vlastníctva podstatnej časti katastrálneho územia obce
a síce, že rod. Labajovcov z Bratislavy predala svoje vlastníctvo pozemkov v k.ú. obce Turík novému
majiteľovi Josefovi Diepoldovi z Rakúska. Jedná sa cca takmer 200 hektárov lesnej pôdy, ornej pôdy
a trvalých trávnatých porastov. Podľa vyjadrní nového vlastníka chce p. Dipold s lesom dlhodobo
hospodáriť, prípadne vlastníctvo ešte rozšíriť formou prikúpenia susedných pozemkov. V pláne má aj
výstavbu až 3 km nových lesných ciest so spevneným povrchom v rámci svojho majetku pod
Hradišťom, Hacníkovom a Smrekovom. Po prehliadke terénu nad obecným cintorínom starosta obce
dostal aj ústny prísľub budúceho vyťaženia porastu nad cintorínom, ktorého jednotlivé stromy
ohrozujú pomníky na obecnom cintoríne prípadným popadaním pri nárazových vetroch a pod.
K bodu 5

Starosta a poslanci diskutovali o organizácii podujatia Deň Turíka. V kontúrach naznačili ako by malo
stretnutie Turíčanov byť zorganizované. Predbežný dátum ešte nebol dohodnutý, má sa o ňom
rozhodnúť na ďalšom rokovaní zastupiteľstva, ktoré by bolo venované najmä tejto akcii.
K bodu 6
Poslanci jednohlasne odsúhlasili výmenu plastového okna na úradovni obecného úradu.
Predpokladaná cena diela aj s prácami a žalúziami podľa uskutočneného prieskumu cien
v Ružomberku a okolí aj cca 300 eur.
K bodu 7
Starosta obce informoval poslancov o projekte elektrárne na biomasu, ohľadom ktorého ho
kontaktovali pracovníci firmy s obchodnou kanceláriou v Dolnom Kubíne. Zatiaľ došlo len k obhliadke
terénu a vytypovaniu územia, kde by mala bioelektráreň pracujúca na základe spracovania kukurice
a iných biomateriálov stáť. Išlo o areál dnešného dvora PD Lisková Sliače. Pracovníci firmy vstúpili aj
do jednania ohľadom získania pozemkov od majiteľa p. Dušana Dobáka a vedením PD Lisková. Zatiaľ
je to kľúčová otázka, lebo spomínaní majitelia neprejavili záujem o odpredanie pozemku. Preto aj
obec zatiaľ nebude k tejto veci dávať žiadne záväzné stanoviská. Po diskusii sa poslanci jednohlasne
dohodli, že v prípade vážneho záujmu o výstavbu el. na biomasu by takýto projekt podporila len
v prípade súhlasu majiteľov susedných pozemkov a nadpolovičnej väčšiny obyvateľov obce a nejakej
významnej pomoci investora pre obec.
K bodu 8
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť na rokovaní a uzavrel rokovanie.
V Turíku, dňa 12. júna 2012
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský

Overili:
Jozef Hasálik .....................................................................................................
Rastislavc Hamza ...............................................................................................

