Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 8. októbra 2013 o 17.30 h
v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, Jozef Hasálik, Anna
Serafínová
Ospravedlnení: Peter Samek
Program zasadnutia:
1, Uvítanie, prezencia
2, Voľba overovateľov zápisnice
3, LESY Turík aktuálny stav
4, Organizácia posedenia pre dôchodcov
5, Nové kúrenie v KD v Turíku
6, Voľby do VÚC Žilina
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 informoval poslancov, že firma Lesy Turík s.r.o., podala žiadosť
na výstavbu lesných ciest na jej lesných pozemkoch v lokalite okolo Píl, Štefankovej skaly, Sovej skaly,
Hradišťa a Smrekova. Obec vydala k zamýšľanému projektu kladné stanovisko. Momentálne je vec v
územnom konaní.
K bodu 4
Poslanci sa dohodli na organizovaní Dňa dôchodcov. Za termín konania určili sobotu 16. novembra 2013.
Schválili jednohlasne príspevok pre každého dôchodcu, resp. občana obce 60 a viac ročného vo výške 5
eur, pre jubilantov 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a viac ročných po 10 eur. Schválili jednohlasne poskytnutie
občerstvenia a objednanie kultúrneho programu. Kultúrny program zabezpečí starosta obce.
K bodu 5
Starosta obce navrhol postavenie nového kúrenia v sále kultúrneho domu. Po konzultácii s odborníkmi
navrhol zakúpenie pece s výmenníkom a osadenie radiátorov pod každé okno v sále kultúrneho domu.
Druhým riešením by bolo vyšamotovanie starej pece, resp. zakúpenie podobnej, ako bola v doterajšom
stave. To bz však už nezodpovedalo dnešnej dobe. Poslanci poverili starostu preveriť cenové ponuky
jednotlivých variant a najmä prvej. Ak sa akcia podarí zabezpečiť v cene cca 1 500 eur (zakúpenie
materiálu plus sponzorský príspevok p. Betušiaka plus práce vykonané brigádnicky členmi
stolnotenisového oddielu a poslancami OZ), môže sa začať robiť.
K bodu 6

Starosta obce informoval poslancov OZ, že voľby do VÚC Žilina sa budú konať v sobotu 9. novembra.
Obec zabezpečí všetko potrebné, aby voľby prebehli podľa zákona.
K bodu 8
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie piateho
obecného zastupiteľstva v tomto roku.
V Turíku, dňa 8. októbra 2013
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Jozef Hasálik .....................................................................................................

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

UZNESENIE č.5/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turíku prijalo na svojom zasadnutí 8. októbra 2013 nasledujúce uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Turíku
A, BERIE NA VEDOMIE Informácie o súhlasnom stanovisku obce na výstavbu lesných ciest firmou Lesy
Turík, s.r.o. na jej pozemkoch a SÚHLASÍ s týmto projektom.
Hlasovanie: ZA:4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
B, SCHVAĽUJE organizovanie Dňa dôchodcov v sobotu 16. novembra 2013. Príspevok pre každého
dôchodcu, resp. občana obce 60 a viac ročného vo výške 5 eur, pre jubilantov 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90
a viac ročných po 10 eur. Občerstvenia a objednanie kultúrneho programu.
Hlasovanie: ZA:4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
C, SHVAĽUJE urobenie nového kúrenia v sále kultúrneho domu v cene cca 1 500 eur. (zakúpenie
materiálu plus sponzorský príspevok p. Betušiaka plus práce vykonané brigádnicky členmi
stolnotenisového oddielu a poslancami OZ).
Hlasovanie: ZA:4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0
D/ BERIE NA VEDOMIE informácie o konaní volieb do VÚC Žilina dňa 9. novembra 2013.
V Turíku, dňa 8. októbra 2013

Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský
Overili:
Jozef Hasálik .....................................................................................................

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

