Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 4. júna 2012 o 18.00 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, Prerokovanie Žiadosti Anny Krakovskej
4, Rekonštrukcia priestorov KD a detského ihriska, zákaz fajčenia v priestoroch kultúrneho domu
5, Organizácia Dňa Turíka
6, Žiadosť na Mondi SCP Ružomberok
7, Aktuality z obce
8, Diskusia
9. 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 Krakovský predložil žiadosť Anny Krakovskej, v ktorej žiadala, aby si
Vladimír Hýll a Anton Klocháň urobili vodovodnú prípojku, ktorá je momentálne vedená cez jej
pozemok, po inej trase. Ako dôvod uviedla, že má ťarchu na pozemku, prípadné poruchy a opravy by
jej poškodili dvor a aj s prípadným predajom je to potom ťažšie. Poslanci sa v diskusii dohodli, že obec
nebude iniciovať preloženie tejto prípojky, lebo je to súkromná prípojka a nie hlavná trasa vodovodu,
preto odporuší žiadateľke, aby si tento problém riešila v rámci susedských vzťahov po súkromnej
linke . Tiež treba do úvahy zobrať aj fakt, že v čase, keď Anna Krakovská nehnuteľnosť získala,
vodovod už bol v jej pozemku osadený a teda už bol v takom stave, ako je v súčasnosti. Ak bude
záujem, zorganizuje ne obecnej pôde stretnutie všetkých troch zainteresovaných.
K bodu 4
Poslanci prebrali kroky, ktoré sa zatial urobili prirekonštrukcii priestorov kultúrneho domu a detského
ihriska. Starosta konštatoval, že bola zatiaľ zrealizovaná rekonštrukcia knižnice a jej prerobenie na
kuchynku, je tam teraz uskladnený inventár (taniere, príbory...), zakúpila sa kuchynská linka. Inventár
sa ešte doplní mikrovlnnou rúrou. Kuchynku si v rámci akcií ( zábavy, podujatia športové aj kultúrne,
prípadne rodinné akcie) bude možné zapožičať s tým, že sa samozrejme vráti poriadená, očistená,
prípadné straty sa zaplatia.
Poslanci jednohlasne schválili zákaz fajčenia v celom kultúrnom dome vrátane všetkých
organizovaných akcií.
Knižnica bola presťahovaná do staronových priestorov, do bývalej nocľahárne šoférov SAD. Tieto boli
vymaľované, očistené, doplnené potrebným nábytkom a na okno bola osadená mreža.Knižnica bude
aj naďalej fungovať pod vedením Terézie Ježovicovej.

V staronových priestoroch obchodu s potravinami už začala príprava priestorov pre znovuotvorenie
predajne s potravinami majiteľkou Janou Samekovou, ktorá by mala začať fungovať od júla 2013.
S majiteľkou obec podpísala nájomnú zmluvu.
V areály detského ihriska je postavená nová šmýkačka pre deti. Samotná šmýkačka bola zakúpená zo
zisku z minuloročnej oslavy Dňa Turíka. O postavenie konštrukcie sa brigádnicky postarali najmä
Peter Samek, František Samek, Samuel Samek a Rastislav Hamza. Do pieskoviska bol zakúpený piesok.
Na lepšiu starostlivosť o trávnik na verejných priestranstvách bola zakúpená motorová kosačka
v hodnote 250 eur.
Z ďalších akcií sa budeme usilovať o rekonštrukciu autobusovej zastávky v centre obce, rekonštrukciu
oddychovej zóny v Bani (nové lavičky a oprava prívodu vody) a ďalších oddychových miest.
K bodu 5
Poslanci diskutovali o organizácii podujatia Deň Turíka, ktoré sa tradične koná v júli. Jednohlasne
súhlasili s jeho organizáciou, dátum bude ešte upresnený na prvom prázdninovom zasadnutí. V rámci
akcie bude varený kotlíkový guláš, pripravované ryby (občania Turíka zdarma), bude organizovaný
futbalový turnaj, kultúrny program, súťaže pre deti s cenami, matkám bude darovaný darček – káva
a čokoláda. Večer bude pokračovať akcia tanečnou zábavou. Starosta vyzval poslancov, aby skúsili na
uvedenú akciu zabezpečiť od sponzorov ceny do súťaží pre deti, do súťaží atď. Akcia sa bude konať pri
kultúrnom dome.
K bodu 6
Starosta informoval poslancov, že obec podala žiadosť o dotáciu na Mondi SCP Ružomberok
z enviromentálneho fondu. Jedná sa o spolufinancovanie rekonštrukcie priestorov detského ihriska,
autobusovej zastávky v centre obce a oddychového miesta v Bani.
K bodu 7
A, Starosta informoval poslancov o aktualitách z proestredia obecného úradu. Konštatoval, že majiteľ
lesov a pozemkov po Labajovcoch pán Dipold z Rakúska bude v tomto roku chcieť začať s výstavbou
lesnej cesty po jeho pozemkoch v dĺžke cca 3 km, aby mal lepší prístup k lesohospodárkym prácam.
Tiež má v úmysle na vyšnom konci obce postaviť zrub pre parkovanie lesného traktora a automobilu.
B, Informoval o budovaní el. prípojky k pozemku MUDr. Romana Bednárika z vyšného konca na
Záhradky
C, informoval o uzatvorení zmluvy medzi obcou a SEE o prenájme oporných bodov (stĺpov) na
preloženie reproduktorov obecného rozhlasu. V blízkej budúcnosti sa uskutoční umiestnenie
reproduktorov na betónové stĺpy a súčasné stĺpy rozhlasu budú demontované a použijú sa na iné
účely
D, informoval o aktivitách turíckych hasičov
E, informoval ú údržbe verejných priestranstiev cez pracovníkov zamestaných v spolupráci s úradom
práce
K bodu 8
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie tretieho
obecného zastupiteľstva v tomto roku.
V Turíku, dňa 4. júna 2013
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Jozef Hasálik .....................................................................................................
Rastislavc Hamza ...............................................................................................

UZNESENIE č.3/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turíku prijalo na svojom zasadnutí 4. júna nasledujúce uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A, BERIE NA VEDOMIE žiadosť Anny Krakovskej o preloženie vodovodnej prípojky Vladimíra Hýlla
a Antona Klocháňa. Odporúča riešiť záležitosť súkromným jednaním s menovanými. V prípade
potreby obec zabezpečí rokovanie zúčasnených na úradnej pôde.
B, BERIE NA VEDOMIE A JEDNOHLASNE SCHVAĽUJE vykonané rekonštrukčné práce v kultúrnom
dome a v areály detského uhriska
C, SHVAĽUJE jednohlasne uplatňovanie úplného zákazu fajčiť v priestoroch kultúrneho domu aj počas
kultúrnych a spoločenských akcií
D, SCHVAĽUJE jednohlasne usporiadanie Dňa Turíka
E, BERIE NA VEDOMIE,
z enviromentálneho fondu.

že obec podala žiadosť o dotáciu na Mondi SCP Ružomberok

F, BERIE NA VEDOMIE informácie starostu obce z prostredia obecného úradu

V Turíku, dňa 4. júna 2013
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Jozef Hasálik .....................................................................................................
Rastislavc Hamza ...............................................................................................

