Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 17. júna 2014 o 17.30 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, Deň Turíka
4, Rekonštrukcia autobusových zastávok
5, Práce na potoku Turík
6, Pokrytie územia obce signálom Orange
7. Zabezpečenie nového projektu zamestnania DNZ cez úrad práce
8. Osadenie obecného rozhlasu na stĺpy el. vedenia
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
V sobotu 19. júla sa pred kultúrnym domom v Turíku odohrá ďalší ročník Dňa Turíka, v rámci ktorého
zvykneme osláviť deti, matky aj otcov. Program slávnosti bude skoro tradičný – futbalový turnaj alebo
zápas, súťaže pre deti, program pre otcov a matky, volejbalový zápas, tanečná zábava so skupinou
LOTOS, navarený bude poslanecký guláš a upečené pstruhy s rod. Jančekovou. Každý Turíčan
dostane spomenuté sortimenty zdarma, ostatní návštevníci za mierne ceny.
K bodu 4
Starosta obce informoval, že obec v máji zrekonštruovala autobusovú zastávku pri Kríži. Jej skelet bol
v zachovalom stave, tak stačilo plechy len prebrúsiť, namaľovať a očistiť okolie od krovín. Zastávka
v centrálnej časti obce pri obecnom úrade bola už značne zhrdzavená, takže plechy a nosné rúry
museli byť vymenené. Na jej rekonštrukcii sa podieľali ľudia zapojení do aktivačných prác, S.
Krakovský, M. Frič, E. Macejka, pomohli aj P. Samek a V. Murín. Obec je tak vo svojej centrálnej časti
zase o niečo krajšia.
K bodu 5
Starosta obce informoval poslancov, Podnik Povodie Váhu obci prisľúbil pomoc pri oprave
narušených brehov potoka po nedávnej povodni a taktiež prečistenie naplavenín na záchytnej nádrži
na Dubárni a aj po ostatnej časti toku. Keďže podnik stále rieši povodňové havárie aj po iných
obciach, v Turíku by spomínané práce mali prebehnúť v priebehu leta.
K bodu 6
Niekoľkoročné úsilie vedenia obce vo veci zlepšenia pokrytia obce signálom mobilných operátorov
(napísali sme dve petície a niekoľko listov a uskutočnilo sa aj niekoľko osobných rokovaní) konečne
našla odozvu u ORANGE. Ostatný júnový týždeň starosta obce odobril projekt Doplnenie
telekomunikačných zariadení na existujúcej stavbe New REP 9517 BB 17873 Geo, 034 83 Turík, TVP

Lisková – Turík, ktorej investorom je Oransge Slovensko, a.s. Vybudovaním základnej stanice na TVP
Lisková – Turík bude zabezpečené pokrytie záujmovej oblasti signálom GSM. Ukončenie stavby je
naplánované na II. polrok 2014. Podľa prísľubu kompetentných by sa tak ale malo stať už do konca
augusta.
K bodu 7
Starosta obce informoval poslancov, že obec sa zapojí do nového projektu Ústredia práce SR
organizovaného cez Úrad práce a sociálnych vecí v Ružomberku, prostredníctvom ktorého si v obci
odpracujú sociálne dávky ich poberatelia.
K bodu 8
Vedenie obce už dlhšiu dobu uvažuje o premiestnení vedenia a reproduktorov obecného rozhlasu na
betónové elektrické stĺpy v majetku Stredoslovenských elektrární. K urýchleniu tohto procesu
dopomohlo aj padnutie niekoľkých stĺpov pri obecnom úrade zapríčeneného prudkým nárazom vetra
koncom apríla. Starosta obce požiadal SSE o podpísanie zmluvy o prenájme oporných bodov (teda
betónových stĺpov) na umiestnenie vedenia obecného rozhlasu. Zmluva bude podpísaná do konca
júna. Potom budeme môcť po úsekoch a podľa finančných možností premiestňovať reproduktory
rozhlasu na elektrické stĺpy. V prípade úspešného počinu v tomto smere sa obec zbaví množstva
rozhlasových stĺpov postavených popri cestných komunikáciách a na druhej strane bude mať materiál
na obnovu oplotenia na obecnom cintoríne (zrušené rozhlasové stĺpy by sa použili na rekonštrukciu
oplotenia cintorína.)
K bodu 9
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie obecného
zastupiteľstva.

V Turíku, dňa 17. júna 2014
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský .................................
Overili:
Rastislav Hamza .............................................
Jozef Hasálik ............................................

UNESENIE Č.2/2014
Prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 17. júna 2014
Obecné zastupiteľstvo v Turíku:
A/ SCHVAĽUJE usporiadanie Dňa Turíka 19. júla 2014.
Hlasovanie: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
B/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu o rekonštrukcii autobusových zastávok
C/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu obce o plánovanej údržbe brehov potoka Turík podnikom
Povodie Váhu
D/ BERIE NA VEDOMIE informáciu o projekte pokrytia územia obce signálom ORANGE
E/ BERIE NA VEDOMIE informácie o zapojení sa občanov obce odkázaných na sociálne dávky do
projektu dobrovoľných prác
F/ SCHVAĽUJE postupné preloženie obecného rozhlasu na stĺpy SSE, a.s.
Hlasovanie: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0

V Turíku, 17. júna 2014
Overili:
Jozef Hasálik .............................................
Rastislavc Hamza ............................................

