Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v pondelok 15. decembra 2014 o 17.30 h
v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, Vladimír Hatiar, Mgr.
Milan Frič
Neprítomní: Jozef Hasálik (ospravedlnený)
Program zasadnutia:
1, Uvítanie, prezencia
2, Voľba overovateľov zápisnice
3, Schválenie rozpočtu obce na rok 2015
4, Schválenie VZN č. 2/2014 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
5, Diskusia
6, 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 Vladimír Hatiar
K bodu 3
Starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský predložil návrh rozpočtu obce na rok 2015. Poslanci ho po
diskusii a rozobratí jednotlivých kapitol upravili a jednohlasne schválili. Rozpočet obce bol schválený
ako vyrovnaný v kapitole príjmov aj výdavkov je naplánovaný vo výške 50 200 eur. Rozpočet obce na
rok 2015 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.2/2014 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je prílohou
tejto zápisnice.
K bodu 5
V diskusii poslanci a starosta prerokovali nasledovné body:
V. Hatiar pripomenul, že obec je momentálne bez obecného kontrolóra. Poslanci sa jednohlasne
dohodli, že starosta obce zabezpečí vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra
obce.
Mgr. M. Frič pripomenul, že nie všetci dôchodcovia, ktorým je určený príspevok pre občanov starších
ako 60 rokov, bol vyplatený, resp. ako sa vypláca. Starosta informoval, že každý občan nad 60 rokov
má zatiaľ právo na príspevok 5 €, jubilanti 10 €. Tento sa vypláca na posedení pre dôchodcov. Tí, ktorí
nie sú prítomní, si ho môžu vyzdvihnúť počas stránkových hodín u úradníčky obecného úradu.
Starosta a poslanci rozobrali aj súčasný systém spoplatňovania vývozu TKO z obce.
RNDr. J. Rezníková navrhla množstevný zber. Poslanci sa dohodli, že ho prerokujú v závere roka 2015,
kedy sa bude môcť meniť VZN o komunálnom odpade. Jednohlasne sa dohodli aj na návrhu starostu,
že pracovník obce pracujúci na aktivačných prácach bude prítomný pri vývoze TKO z obce
pracovníkmi firmy TS Ružomberok a bude sčítavať skutočne vyložené popolnice kôli lepšej evidencii.

Starosta tiež informoval, že obec bude občanov infomovať o možnostiach zníženia množstva odpadu,
hlavne lepším naplnením popolníc a kompostovaním biologicky rozložiteľného prírodného odpadu.
Poslanci tiež poverili starostu zabezpečiť centrálne rozposlanie platových výmerov na výber
miestnych daní občanom do konca apríla.
Poslanci sa na návrh starostu obce dohodli aj na spoločnom verejnom hovore v marci 2015, kde by sa
s občanmi pohovorili ho fungovaní obce.

K bodu 6
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie tretieho
obecného zastupiteľstva v tomto roku.
V Turíku, dňa 15. decembra 2014
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský .................................
Overili:
Vladimír Hatiar .............................................
Rastislavc Hamza ............................................

UZNESENIE Č.6/2014
Prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 15. decembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Turíku:
A/ SCHVAĽUJE rozpočet obce Turík na rok 2015
Hlasovanie: ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
B/ SCHVAĽUJE VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Hlasovanie: ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
C/ SCHVAĽUJE voľbu hlavného kontrolóra obce
Hlasovanie: ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
D/ BERIE NA VEDOMIE informácie o vyplácaní príspevku pre dôchodcov, evidencii vývozu TKO
z obce, o usporiadaní verejného hovoru s občanmi, zabezpečení rozposlania platových výmerov na
výber miestnych daní a poplatkov do konca apríla

Overili:
Vladimír Hatiar .............................................
Rastislavc Hamza ............................................

