Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 23. septembra 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, Posedenie pre dôchodcov
4, Zavedenie nového autobusového spoja do obce
5, Spustenie vykrývača mobilného operátora ORANGE
6, Vstup obce do MAS Dolný Liptov
7, Komunálne voľby 2014
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
Posedenie pre dôchodcov sa uskutoční v sobotu 8. novembra. Hrať a spievať bude skupina Country
steps. Pre dôchodcov bede pripravené občerstvenie aj finančné príspevky ako ostatné roky. Na
posedenie sú pozvaní všetci obyvatelia obce ktorý v tomto roku dovŕšili 60 rokov a starší.
K bodu 4
Starosta obce inicioval v spolupráci so starostom Liskovej Ing. Jozefom Murinom zachádzanie
autobusového spoja v smere do Ružomberka s odchodom o 7.17 hod od obecného úradu. Stalo sa
tak na základe čoraz hojnejšieho zapisovania sa turíckych detí do ZŠ a MŠ v Liskovej ako aj do
ružomberských stredných škôl. Spoj je ideálny aj pre návštevu úradov, lekára alebo obchodov
v Ružomberku. Vedenie SAD LIORBUS žiadosti vyhovelo a spoj od začiatku školského roka do obce
začal zachádzať.
K bodu 5
Starosta obce informoval poslancov, že obec bola pokrytá signálom Orange práve v deň zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
K bodu 6
Poslanci OZ odsúhlasili vstup obce do Občianskeho združenia OZ „Partnerstvo pre MAS dolný Liptov“
(ďalej len „Združenie“), čo je mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických
osôb, ktoré zabezpečujú svoju činnosť napĺňaním cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom
katastrálnymi územiami obcí: Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptovská
Lúžna, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Madočany, Liptovské Revúce, Liptovský Michal, Lisková,
Lúčky, Martinček, Potok, Hrboltová, Ružomberok, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík, Valaská
Dubová, Ludrová, Ľubochňa, Partizánska Ľupča, Korytnica, Vlachy, Gôtovany, Ľubeľa, Dúbrava, Svätý
Kríž, Galovany, Demänová, Liptovský Trnovec, Ižipovce, Liptovská Sielnica, Liptovské Kľačany,

Bobrovník, Ratkovce, Bukovina, Liptovská Teplá, Malatíny a Biely Potok (ďalej len „územie
Združenia“).
Združenie je partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov
pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať
a hodnotiť integrovanú stratégiu rozvoja územia. Združenie je právnická osoba, založená v súlade
s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Právnu
spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Názov združenia je: OZ „Partnerstvo pre MAS dolný Liptov“. Sídlom združenia je: Plavisko č. 7,
Ružomberok, PSČ: 034 01.
Poslaním Združenia je podpora a koordinácia spoločného postupu všetkých sektorov spoločnosti
v oblasti prípravy regiónu na prístup LEADER a jeho využitie pre koordinovaný rozvoj územia
mikroregiónu dolný Liptov. Dlhodobým cieľom činnosti Združenia je dosiahnutie trvalo udržateľného
rozvoja mikroregiónu dolný Liptov na základe využitia miestnych zdrojov a partnerského postupu.
Konkrétnymi cieľmi činnosti Združenia sú: zlepšenie stavu životného a obytného prostredia
mikroregiónu dolný Liptov, zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov a vytvorenie dostatku
pracovných príležitostí.
K bodu 7
V obci Turík sa do polnoci 21. septembra u zapisovateľky miestnej volebnej komisie Vlasty Volfovej
zaregistrovali 10 kandidáti na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva a 3 kandidáti na funkciu
starostu obce. Voľby sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014.
Kandidáti na starostu obce:
Mgr. Krakovský Stanislav (SMER-SD), Paško Peter (NEKA), Šurin Pavol (SDS)
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva (do obecného zastupiteľstva je volených 5
poslancov): Milan Frič (SMER-SD), František Garaj (SMER-SD), Rastislav Hamza (SMER-SD), Jozef
Hasálik (NEKA), Vladimír Hatiar (SMER-SD), Viktor Murín (SNS), RNDr. Jana Rezníková (NEKA), Kristína
Sameková (NEKA), Anna Serafínová (SMER-SD), Matej Vrábel (SNS)
K bodu 8
V diskusii starosta informoval o aktualitách z obce. V novembri prebehne kolaudácia rod. domu
Makovických. Zrealizuje sa spevnenie niekoľkých miest na vypadnutom brehu potoka pri
Janošíkovcoch, Lacinovcoch a Serafínovcoch. Zakúpil sa nový krovinorez pre potreby obce
K bodu 9
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie obecného
zastupiteľstva.

V Turíku, dňa 23. septembra 2014
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský .................................
Overili:
Rastislav Hamza .............................................
Jozef Hasálik ............................................

UNESENIE Č.3/2014
Prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 23. septembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Turíku:
A/ SCHVAĽUJE usporiadaní posedenia pre dôchodcov 8. novembra
Hlasovanie: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
B/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu o zachádzaní nového autobusového spoja do Turíka
smerom do Ružomberka s odchodom od obecného úradu o 7.17 h
C/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu obce o pokrytí obce signálom ORANGE
D/ SCHVAĽUJE členstvo obce do Občianskeho združenia OZ „Partnerstvo pre MAS dolný Liptov“
Hlasovanie: ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
E/ BERIE NA VEDOMIE informácie o komunálnych voľbách 2014 a zaregistrovaných kandidátoch
v obci Turík

V Turíku, 23. septembra 2014
Overili:
Jozef Hasálik .............................................
Rastislavc Hamza ............................................

