Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v štvrtok 28. novembra 2013 o 17.30 h
v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, Jozef Hasálik, Peter
Samek
Neprítomní: Anna Serafínová (ospravedlnená)
Program zasadnutia:
1, Uvítanie, prezencia
2, Voľba overovateľov zápisnice
3, Schválenie rozpočtu obce na rok 2013
4, Schválenie VZN č. 1/2013 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
5, Organizácia stretnutia Mikuláša s deťmi
6, Diskusia k spôsobu platieb za zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a aj separovaného
zberu
7, Diskusia
8, 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 návrh rozpočtu obce na rok 2014. Poslanci ho po
diskusii a rozobratí jednotlivých kapitol jednohlasne schválili. Rozpočet obce bol schválený ako
vyrovnaný v kapitole príjmov aj výdavkov je naplánovaný vo výške 43 900 eur. Rozpočet obce na rok
2014 je prílohou tejto zápisnice.
K bodu 4
Poslanci diskutovali o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Na základe diskusie prijali a jednohlasne schválili VZN č.1/2013, ktoré je prílohou
tejto zápisnice.
K bodu 5
Starosta a poslanci diskutovali o organizácii podujatia Stretnutie Mikuláša s deťmi. Poslanci
jednohlasne odsúhlasili organizáciu podujatia na sobotu 7. decembra s tým, že obec deťom
prihláseným v obci Turík na trvalý pobyt poskytne balíčky v hodnote 4 eurá. Taktiež im pripraví
občerstvenie (čaj a sladosti) a krátku diskotéku.
K bodu 6
Poslanci podnietili diskusiu o spôsobe platieb občanov a obce za zber, odvoz, likvidáciu TKO
a stavebného odpadu, ktorých súčasťou sú aj platby za separovaný zber. V súčasnosti v obci funguje
paušálny poplatok za odpad. Poslanci poverili starostu preveriť spôsob spoplatnenia cez tzv.
množstevný zber, t.j. platby závislé od množstva odovzdaného odpadu jednotlivými domácnosťami.
Koľko kto odovzdá, toľko zaplatí. Diskusia bola vyvolaná otázkou, či občania zbytočne nevykladajú na

odvoz aj poloprázdne nádoby (tie sú spoplatnené akoby boli plné), prípadne či pracovníci TS
Ružomberok píšu správny počet zobraných nádob a tým sa navyšujú náklady obce na túto činnosť.
Preveriť možnosti a fungovanie takéhoto zberu poverili starostu obce. Bolo tiež dohodnuté, že
pracovníci zamestnaní v rámci aktivačných činností v obci budú robiť kontrolné sčítanie popolníc
v jednotlivých vývozných dňoch.
K bodu 7
V diskusii poslanci prebrali dobu a spôsob zasvietenia vianočného stromčeka, obecný stolnotenisový
ples, ktorý chcú stolní tenisti uskutočniť 25. januára 2014, odsúhlasili zrealizované vykurovanie v sále
kultúrneho domu. Tiež schválili VZN o poskytovaní dotácie na voľnočasové aktivity žiakov ZŠ a Zmluvu
o poskytnutí dotácie na voľnočasové aktivity žiakov medzi obcou a ZŠ a MŠ Liptovská Teplá.
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie tretieho
obecného zastupiteľstva v tomto roku.
V Turíku, dňa 28. novembra 2014
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský

Overili:
Jozef Hasálik .....................................................................................................
Rastislavc Hamza ...............................................................................................

Rozpočet obce Turík na rok 2014
Plánované príjmy (v eur):
Dotácia na samosprávne funkcie
Daň z nehnuteľností - pozemky
Daň z nehnuteľností - stavby
Miestny poplatok TKO
Dotácie na prenesený výkon štátnej správy (ŽP, REGOP,...)
Poplatky a platby za tovary a služby (elektrina, vod. prípojky), overenie, nájom

32 500
5 500
1 500
3 000
400
1 000

Spolu

43 900

Rozpočet obce Turík pre rok 2014

Výdavková časť (v eur): 43 900
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Plánovanie, manažment
Vzdelávanie zamestnancov, školenia, nákup vzdel. Literatúry, RVC
školenia, RVC členské
Propagácia a marketing
Propagácia a prezentácia, reklama, inzercia, ZMOS členské, RZMOS
členské, noviny
Web stránka obce
Interné služby
Údržba výpočtovej a inej kancelárskej techniky
Údržba budov a zariadení v majetku obce, kultúrny dom,
vodojem...
Poistné budov KD
Služby občanom
Evidencia obyvateľstva, REGOP, poštovné, telefón, kanc. potreby
Cintorínske služby, údržba cintorína
Obecný rozhlas, údržba, materiál
Stavebný úrad
Bezpečnosť
Ochrana pred požiarmi, činnosť požiarnikov, materiál, údržba,
súťaže, palivo
Verejné osvetlenie materiál, údržba, el. energia
Odpadové hospodárstvo
Zber, odvoz a likvidácia TKO, separovaný zber, zber nebezpečného
odpadu
Komunikácie
Celoročná údržba, kosenie, zimná údržba, odhŕňanie snehu, opravy
Školstvo
Prípevok žiakom ZŠ – plavecký, lyžiarsky, prváci nákup materiálu
Voľnočasové aktivity žiakov základných škôl
Kultúra a šport
Stolnotenisový oddiel – dotácia
Knižnica, materiál
Jubilanti, úcta k starším, karneval, Mikuláš, MDD, DeŇ MATIEK,
Deň otcov
Prostredie pre život
Údržba verejnej zelene
Administratíva
Mzdy – tarifný plat, odmeny
Odvody zamestnávateľa
Odmeny poslanci OZ, odmeny správca ver. osvetlenia a obc.
vodojemu, knižnica
Správa obce
cestovné
el. energia
vodné, stočné, obecný vodovod
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500
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400
16 000
5 600
1 700
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telefón
poštovné
internet
Kancelárske potreby
Všeobecný materiál
Softvér, hardvér
Nájom pozemkov
reprezentačné
Náradie, náčinie VPP, aktivačné práce, pohonné hmoty
Tlačivá, noviny, tlačiarenské služby....
Čistiace a hygienické prostriedky
Spolu, výdavky
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500
500
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43 900

