Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 9. júla 2013 o 17.30 h
v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, Jozef Hasálik, Peter
Samek, JUDr. Alexander Lobner
Ospravedlnení: Anna Serafínová
Program zasadnutia:
1, Uvítanie, prezencia
2, Voľba overovateľov zápisnice
3, Schválenie výstavby hospodárskej budovy pre Lesy Turík s.r.o.
4, Schválenie prísediaceho pri okresnom súde v Ružomberku
5, Organizácia Dňa Turíka
6, Diskusia
7, 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 privítal medzi poslancami zástupcu firmy LESY Turík s.r.o
Alexandra Lobnera, ktorý prítomných oboznámil o cieľoch a zámeroch firmy v najbližších rokoch.
Deklaroval, že majiteľ firmy pán Dipold z Rakúska má v úmysle lesy, ktoré zakúpil dlhodobo užívať, lesy
obhospodarovať v súlade so zákonmi a aj vo vzájomnej spolupráci s obcou Turík. Povedal, že v najbližšej
dobe – výhľadovo do pol roka chcú požiadať a zrealizovať výstavbu nových lesných ciest, ktoré budú
slúžiť nielen na približovanie dreva ale aj ako protipožiarne cesty. Požiadal tiež poslancov o schválenie
výstavby hospodárskej budovy na svojom pozemku nad Kolenčíkovcami, ktorá by mala slúžiť na
parkovanie lesnej techniky a pod.
Starosta a poslanci sa zaujímali o možnosť predaja palivového dreva pre občanov Turíka v dobrej cene,
aby sa tak kompenzovalo zaťaženie obce ťažbou dreva – poškodzovanie komunikácií, prašnosť,
zasahovanie do prírodného prostredia atď. Zástupca firmy prisľúbil, že to s majiteľom prediskutuje a v
rámci možností zabezpečí predaj palivového dreva pre občanov, ktorí prejavia záujem. Starosta obce
požiadal o podporu aj pri akciách, pri ktorých bude pre obec potrebné drevo. Aj v tejto veci zástupca
firmy prisľúbil podporu.
Poslanci jednohlasne schválili výstavbu hospodárskej budovy pre firmu Lesy Turík na jej pozemkoch nad
Kolenčíkovcami.
K bodu 4
Poslanci jednohlasne schválili kandidáta na prísediaceho pri Okresnom súde v Ružomberku – pani Vlastu
Volfovú. Menovaná bola za prísediaceho pri okresnom súde zvolená na obdobie rokov 2014 – 2017.

K bodu 5
Poslanci diskutovali o organizácii podujatia Deň Turíka, ktoré sa tradične koná v júli. Jednohlasne
súhlasili s jeho organizáciou, dátum bol stanovený na 27. Júla 2013. 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. Poslanci schválili zakúpenie kotliny na varenie guláša.
K bodu 6
V diskusii poslanci prebrali aktuálnu situáciu v obci.
K bodu 8
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie štvrtého
obecného zastupiteľstva v tomto roku.
V Turíku, dňa 9. júla 2013
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Jozef Hasálik .....................................................................................................

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

UZNESENIE č.4/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turíku prijalo na svojom zasadnutí 9. júla 2013 nasledujúce uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A, BERIE NA VEDOMIE Informácie zástupcu firmy LESY Turík o ďalších zámeroch majiteľa pri
hospodárení s lesom v katastrálnom území obce Turík a SCHVAĽUJE výstavbu hospodárskej budovy na
pozemkoch firmy v lokalite nad Kolenčíkovcami.
Hlasovanie: ZA:4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
B, BERIE NA VEDOMIE A JEDNOHLASNE SCHVAĽUJE Vlastu Volfovú za prísediacu pri Okresnom súde v
Ružomberku na volebné obdobie 2014-2017.
Hlasovanie: ZA:4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
C, SHVAĽUJE usporiadanie Dňa Turíka v termíne 27. júla 2013 a zakúpenie kotliny na varenie gulášu pri
spoločenských akciách organizovaných obcou.
Hlasovanie: ZA:4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0

V Turíku, dňa 9. júla 2013
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Jozef Hasálik .....................................................................................................

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

