Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 9. októbra 2013 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, Presunutie financovania mimoškolskej záujmovej činnosti na obce
4, Stretnutie turíckych seniorov
5, bezpečnostná situácia v obci – prepadnutie p. Dariny Dobákovej
6, Údržba potoka Turík
7, Aktivačné práce
8, Doplnenie svietidiel verejného osvetlenia
9, Presťahovanie obecnej knižnice a dovybavenie kuchynky
10, Inštalácia merača el. energie pre Mikrocom
11, Zásobovanie občanov potravinami
12, Záver
K bodu 1
Starosta obce privítal prítomných poslancov. Konštatoval, že prítomná je nadpolovičná väčšina
poslancov, preto je zasadnutie OZ v Turíku uznášaniaschopné.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Jozef Hasálik a Rastislav Hamza.
K bodu 3
Obec Turík v spolupráci so stolnotenisovým oddielom vedeným Vladimírom Hatiarom rozbehlo
začiatkom školského roka zbieranie podpisov a prihlášok do voľnočasového stolnotenisového krúžku,
ktorý mal v obci fungovať v spolupráci s súkromnou základnou školou DOTYK a jej ďalšími školskými
zariadeniami a mal byť určený pre deti od 6 do 15 rokov. Nakoniec ale došlo k zmene finančných
tokov, ktoré schválila NR SR v septembri. Od nového roka by malo byť financovanie voľnočasových
aktivít riešené cez obce podľa trvalého bydliska dieťaťa. Zmluvu so školským zariadení teda obec
nepodpísala a teda ani stolnotenisový krúžok nezačal činnosť. Počkáme na ďalšie novinky v tejto
problematike aj možnosti organizovania voľného času pre mládež od nového roka a budeme podľa
možností tieto aj organizovať.
K bodu 4
Poslanci jednohlasne schválili organizáciu spoločenského podujatia pre turíckych seniorov (60 a viac
ročných občanov obce). Schválili finančný príspevok 5 a 10 eur (pre jubilantov) ako aj podávanie
občerstvenia pre prítomných ľudí. Dohodli sa, že kultúrny program ešte upresnia podľa konkrétnej
ponuky jednotlivých súborov a organizátorov kult. podujatí.
K bodu 5
Diskutovalo sa o prepade p. Dariny Dobákovej. Prepadli ju v noci počas spánku a okradli. Bližšie
okolnosti nie sú známe. Prepad je v riešení a kompetencii polície.

K bodu 6
Starosta informoval poslancov o údržbe a oprave brehov potoka Turík, na ktorej sa podieľal podnik
Povodie Váhu a pracovníci obce zapojení do aktivačných a protipovodňových prác Vladimír Hýll a
Jozef Stašák. Konštatoval, že na potoku bolo v tomto roku preinvestovaných cca 17 tisíc eur. Došlo k
regulácii potoka a výstavbe protipovodňovej hrádze na Dubárni, regulácii brehov pred Krojerov,
poniže Bobčekov a pri Stašákovcoch. Taktiež bolo vyčistené od krovín a porastov celé koryto v
intraviláne obce ako aj pospevňované staršie regulácie potoka.
K bodu 7
Starosta informoval, že Vladimír Hýll končí (zmluva bola na 6 mesiacov v spolupráci s úradom práce a
Povodím Váhu) s prácami na protipovodňových prácach posledného októbra. Potom bude zapojený
do aktivačných prác spolu s Evou Krakovskou a Jozefom Stašákom.
K bodu 8
Poslanci jednohlasne schválili ďalšie dolnenie svietidiel verejného osvetlenia a výmenu starých za
nové pred Hatiarov, pred Krakovských (vyšný koniec) a na budove kultúrneho domu.
K bodu 9
Poslanci schválili opätovné premiestnenie obecnej knižnice do priestorov bývalej odpočivárne
šoférov autobusov. Samozrejme po náležitej úprave priestorov. Poverilo starostu obce prediskutovať
personálnu otázku knihovníčky s pani Ježovicovou. V súčasnej knižnici – kuchynke by došlo k
doplneniu nábytku (dres, uzamykatešná skrinka, chladnička) a umiestneniu doteraz evidovaného
materiálu do tejto miestnosti (poháre, taniere, príbory…).
K bodu 10
Starosta obce informoval poslancov, že zástupca firmy Mikrocom Juraj Jandura, ktorá má na streche
umiestnené zariadenia na šírenie mikrovlnného internetového signálu inštaloval merač spotreby el.
energie, odobratá el. energia mu bude na základe tohto merania fakturovaná jedenkrát ročne..
K bodu 11
Poslanci prerokovali aj vzniknutú situáciu po zrušení obchodu s potravinami v obci Turík. Starosta
informoval, že oslovil všetkých potenciálnych obchodníkov z Turíka, Liskovej, Liptovskej Teplej ako aj
Jednotu SD a firmu Bala – Bala za účelom zriadenia maloobchodnej predajne v obci. Taktiež bola
ponuka zverejnená na úradnej tabuly a na internetovej stránke obce. Ani jeden oslovený neprejavil
záujem pre malú návratovosť prípadne stratovú prevádzku takejto predajne. Poslanci sa dohodli, že v
prípade, že by sa našiel občan neschopný vlastnými silami si zabezpečiť nákup základných potravín a
oznámi to obci, obec tieto nákupy zabezpečí
K bodu 12
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a uzavrel rokovanie.
V Turíku, dňa 9. októbra 2012
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Rastislav Hamza.................................................... Jozef Hasálik ................................................

