Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 10. júla 2012 o 17.30 h
v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, Jozef Hasálik
Neprítomní: Peter Samek (ospravedlnený), Anna Serafínová (ospravedlnená)
Hostia: MUDr. Roman Bednárik
Program zasadnutia:
1. Uvítanie, prezencia
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie žiadosti MUDr. Romana Bednárika
4. Ukončenie prevádzky obchodu Potraviny – Alexandra Milanová
5. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
6. Údržba minifutbalového ihriska
7. Diskusia
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
MUDr. Roman Bednárik požiadal obecné zastupiteľstvo o stanovisko k zamýšlanej kúpe pozemku na
Záhradkách a možnej výstavbe zrubového domu v tomto priestore. Podľa jeho predstáv by tu chcel
kúpiť cca 2 ha veľký pozemok parc.č. ..... Chcel by na ňom postaviť zrubový dom, ktorý by bol v súlade
s okolitým prírodným prostredím. S jeho výstavbou by začal najskôr na budúci rok. Celý objekt aj
činnosť na pozemku by bol v súlade s harmonickým súžitím s prírodou – pestovanie
poľnohospodárskych plodín, liečivých bylín a zvierat (hypoterapia...). K pozemku si privedie vlastný
zdroj vody – vlastnú studňu.
Po diskusii sa poslanci za tento návrh jednohlasne vyslovili s tým, že MUDr. Roman Bednárik si bude
musieť zadovážiť vodu, elektriku aj prístupovú cestu na vlastné náklady. Taktiež cestu, ktorá vedie
cez tento pozemok spoza Kolenčíkov smerom na Záhradky nebude blokovať a v každom prípade
bude zachovaná ako prejazd pre okoloidúcich peších aj automobily a traktory.
K bodu 4
Obec Turík dostala výpoveď a oznámenie o ukončení prevádzky obchodu s potravinami od Alexandry
Milanovej, doterajšej prevádzkovateľky obchodu. Ako dôvod uviedla nízke tržby a nerentabilnosť
prevádzky. Prevádzka ukončí činnosť k poslednému augustu tohto roka.
Poslanci sa preto jednohlasne dohodli na vypísaní ponuky na ďalšie prevádzkovanie obchodných
priestorov so sortimentom potraviny. Ponuka bude zverejnená na vývesnej tabuli v obci ako aj
ponúknutá dostupným prevádzkovateľom maloobchodných predajní v okolí.
K bodu 5
Starosta informoval poslancov o nedeli 1. júla, kedy sa pošashorúčav prejavili následky rázového
zalievania poľnohospodárskych kultúr, trávnikov a plnenia bazénov obyvateľmi aj návštevníkmi obce.

Takýto nápor, kedy sa v priebehu dňa zo siete odobralo vyše 120 tisíc litrov vody, kapacita zásob vo
vodojeme a možný prítok nezvláda, nie je to možné. Normálna spotreba počas letných dní je okolo
40 000 litrov. Požiadal preto poslancov, aby upozorňovali občanov na nadbytočné polievanie
trávnikov a polí a napĺňanie bazénov. Aby tak nerobili hlavne v popoludní a večer. Tiež sa diskutovalo
o tom, že kapacita prítoku vody je síce pre súčasnú populáciu dostatočná (100 percentná ), ale
v prípade jej zbytočného čerpania sa bude musieť v budúcnosti pristúpiť k jej spoplatneniu a tak aj
k regulovaniu odberu, lebo čo je za poplatok, to ľudia už tak bezhlavo neužívajú. Všetko sa bude
sledovať a vyvíjať v závislosti od výdatnosti dažďových zrážok v pramennej oblasti, z ktorej je obec
zásobovaná vodou.
K bodu 6
Starosta informoval poslancov, že na minifutbalovom ihrisku dochádza k vybíjaniu okien
a poškodzovaniu krytiny na drevenici Stanislava Krakovského. Ten kto to urobí sa navyše neprizná
a oblok nedá zaskliť. Bude preto navýšiť toto oplotenie aj zo stany drevenice aj z južnej strany o jedno
poschodie. Inak môžeme čakať protesty občanov susedných nehnuteľností. Poslanci s touto úpravou
súhlasili.
K bodu 7
V diskusii si poslanci rozdelili úlohy na Deň Turíka, ktorý bude po dohode 4. augusta.
K bodu 8
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie tretieho
obecného zastupiteľstva v tomto roku.

V Turíku, dňa 10. Júla 2012

Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský

Overili:

Jozef Hasálik .....................................................................................................

Rastislavc Hamza ...............................................................................................

