Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 12. februára 2013 o 17.30 h
na obecnom úrade v Turíku.
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, Anna Serafínová
Neprítomní: Peter Samek, Jozef Hasálik (ospravedlnení)
Program zasadnutia:
1, Uvítanie, prezencia
2, Voľba overovateľov zápisnice
3, Žiadosť o odpredaj obecného pozemku
4, Zrušenie obecnej knižnice
5, Schválenie príspevku na krúžkovú činnosť detí
6, 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 Anna Serafínová
K bodu 3
Starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský predložil žiadosť pani Daniely Stašákovej, ktorá žiadala
odpredať obecný pozemok do jej vlastníctva s odôvodnením, že predmetný pozemok C KN 203 v k.ú.
Turík už kúpila v roku 1987 (je to pozemok oplotený za jej domom, ktorý doteraz považovala za svoj,
ale keď začali v tomto roku vybavovať papiere na stavebné povolenie pre dcéru Mariku, tak zistili, že
na liste vlastníctva ho nemajú). Predložila znalecký posudok, ktorým ohodnotil znalec pozemky C KN
č. 203, 204 a 205 v k.ú. obce Turík. Sumu určenú znalcom zaplatila v celosti v tom istom roku obci
Lisková (vtedy Turík tvoril s Liskovou jednu politickú obec). Na rozhodnutí Okresného národného
výboru v Liptovskom Mikuláši o pridelení pozemku však už boli uvedené len parcely č. 204 a 205.
Manželia Stašákovci (Anton a Daniela) si tento detail vtedy nevšimli. Parcela ostala v majetku štátu
a pri ROEP-ke prešla do majetku obce.
Poslanci po preskúmaní listín poverili starostu obce, aby fakty preveril v dostupných inštitúciách
a úradoch a zistil postup, akým sa má v takomto prípade postupovať.
K bodu 4
Poslanci po diskusii jednohlasne odsúhlasili oficiálne ukončenie činnosti obecnej knižnice v Turíku
a jej vyňatie zo siete verejných knižníc. Jej ďalšie fungovanie bude len na neoficiálnej úrovni, to
znamená, že nebude pod metodickou kontrolou úradníkov z Knižnice G.F. Belopotockého
v Liptovskom Mikuláši.
K bodu 5
Starosta a poslanci diskutovali o financovaní voľnočasových aktivít v obci Turík. Na túto činnosť má
obci štát prideliť určité finančné prostriedky cca 65 eur na dieťa vo veku od 6 – 15 rokov s trvalým
pobytom v obci. Obec tieto prostriedky podľa legislatívy môže a nemusí poskytnúť na voľnočasové
aktivity detí a mládeže. Poslanci sa dohodli, že v prípade, keď už budú jasné pravidlá používania
týchto peňazí, tak určite podporia voľnočasové aktivity turíckych detí, ak o to požiada kompetentná
osoba. Takisto sa dohodli, že sa podporí financovanie len jedného krúžku pre jedno dieťa.
O pravidlách používania peňazí sa bude bližšie zaoberať na ďalších zasadnutiach zastupiteľstva.
V Turíku, dňa 12. februára 2013
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Anna Serafínová .....................................................................................................
Rastislav Hamza ...............................................................................................

UZNESENIE č.1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turíku, prijalo na svojom zasadnutí konanom 12. februára 2013 uznesenie č.
1/2013 s nasledovnými bodmi:
OZ v Turíku
a/ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Daniely Stašákovej o odpredaj obecného pozemku C KN 205 v k.ú.
obce Turík a POVERUJE starostu preveriť ňou udané skutočnosti, dokumenty a spôsob prevodu
obecného pozemku.
b/ SCHVAĹUJE (jednohlasne) ukončenie činnosti obecnej knižnice v Turíku
c/ BERIE NA VEDOMIE informácie o financovaní voľnočasových aktivít detí s trvalým pobytom v
Turíku

V Turíku, dňa 12. februára 2013

Mgr. Stanislav Krakovský
starosta obce

Rastislav Hamza
Overovateľ

Anna Serafínová
overovateľ

