Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 24. februára 2015 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, Kontrola úloh
4, Výberové konanie na kontrolóra obce
5, Údržba obce
6, Rôzne
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 Vladimír Hatiar
K bodu 3
Starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský skonštatoval, že úlohy stanovené na predchádzajúcom
zasadnutí OZ v Turíku boli splnené, alebo sa na nich pracuje – zabezpečenie distribúcie daňových
výmerov do konca apríla, kontrola vývozu TKO pracovníkom obce, príprava volieb kontrolóra obce,
vyplatenie príspevku dôchodcom...
K bodu 4
Poslanci diskutovali o podmienkach a príprave voľby hlavného kontrolóra obce. Okrem všeobecných
podmienok sa museli dohodnúť na odmene (plate) kontrolóra. Starosta obce navrhol pre nového
kontrolóra úväzok 0,05, t.j. 8 hodín mesačne. Poslanec V. Hatiar navrhol úväzok 0,1. Poslanci
odsúhlasili návrh V. Hatiara, aby budúci kontrolór pracoval v obci na 0,1 úväzku, t j. na 17 hod.
mesačne. Podľa zákona bude tak kontrolór odmenený sumou 98 € mesačne (podľa predbežného
výsledku priemernej mesačnej mzdy v NH SR za rok 2014). Odsúhlasené boli aj zákonné lehoty voľby
kontrolóra obce. Zverejnenie výberového konania bude k 1. marcu 2015, uchádzači o miesto
kontrolóra budú môcť svoje ponuky na obecný úrad doručiť do 9. apríla 2015. Kontrolór obce bude
zvolený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2015.
K bodu 5
Starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský informoval poslancov OZ, že v tomto období sa môžu obce
pod 1 000 obyvateľov, medzi ktoré patrí aj obec Turík, po takmer 8 ročnom čakaní získať nenávratné
finančné príspevky – dotácie z eurofondov v rámci Programu rozvoja vidieka SR na programové
obdobie 2014 – 2020. Výška podpory na jeden projekt v rámci programu je maximálne 300 tisíc eur,
výška podpory 100 % vrátane DPH, 50 % zálohová platba. Starosta po informačnom stretnutí
s pracovníkmi firmy Premier consulting dostal ponuku, že firma pripraví projekt, ktorý si obec vyberie
do štádia výberového konania a podania prihlášky do štátnej agentúry, ktorá riadi výber projektov. Za

túto službu si vyfakturuje 1 300 €, ktoré obec zaplatí aj v prípade, že jej projekt nebude úspešný.
V prípade, že bude úspešný, dajú sa tieto prostriedky zarátať do oprávnených nákladov. Poslanci
jednohlasne odsúhlasili aj to, že ak bude obec v projekte úspešná a bude treba na prefinancovanie
zobrať úver, tak zobratie úveru aj odsúhlasia. Mechanizmus dotácie je nastavený tak, že zálohová
platba tvorí 50 % oprávnených nákladov, teda obec musí zaplatiť zvyšných 50 % do ukončenia
výstavby diela. Keď bude všetko v súlade s normami poskytnutia a využitia dotácie, z eurofondov
bude preplatený celých sto percent oprávnených nákladov. Poslanci súhlasili s názorom starostu
obce, že výška celkovej sumy diela by nemala prekročiť výšku ročného rozpočtu obce – teda 50 tisíc
€. Za túto sumu by sa obec pokúsila uchádzať o prostriedky na výstavbu novej strechy kultúrneho
domu alebo miestnej komunikácie od kostola k RD P. Šurina. O ďalšom priebehu udalostí ohľadom
eurofondov bude starosta poslancov informovať – koľko ktorý projekt by cca stál, a ktorý by nakoniec
poslanci odsúhlasili.
Starosta obce informoval poslancov aj o tom, že pracuje na podaní žiadosti o získanie dotácie
z prostriedkov VÚC Žilina v projekte pod názvom „Ozvučenie sály kultúrneho domu slúžiace na
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatív obci.“
K bodu 6 a 7
Starosta obce informoval poslancov o údržbárskych prácach v rámci obce. Pracovníci na aktiivačných
prácach pracovali na odstránení nekontrolovane rastúcich drevín v okolí ciest a potoka Turík.
Informoval o úmysle rekonštruovať časť povrchovej kanalizácie pri miestnej komunikácie smerujúcej
od kostola, oprave obecného rozhlasu po troch roztrhnutiach vedenia počas snehovej kalamity
a veterných nárazov počas januára a februára, oprave poškodenej strechy autobusovej zastávky na
ktorú padol strom, úmysle ošetriť stromy rastúce na brehu potoka pri obecnom úrade i osadení
ďalšieho svetla verejného osvetlenia na Mlynisku. Poslanci v diskusii s podanými návrhmi súhlasili.
K bodu 8
Starosta obce poďakoval prítomným za konštruktívne jednanie a uzavrel rokovanie.

V Turíku, dňa 24. februára 2015
Zapísal Mgr. Stanislav Krakovský .................................
Overili:
Vladimír Hatiar .............................................
Rastislavc Hamza ............................................

UZNESENIE Č.1/2015
Prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku, dňa 24. februára 2015
Obecné zastupiteľstvo v Turíku:
A/ SCHVAĽUJE podmienky pre výberové konanie na funkciu obecného kontrolóra. SCHVAĽUJE úväzok
pre kontrolóra obce 0,1. SCHVAĽUJE termíny výberového konania. Prihlášky je nutné podať v termíne
od 1. marca do 9. apríla 2015. Kontrolóra obce zvolia poslanci na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré sa bude konať 29. apríla 2015.
Hlasovanie: ZA: 3 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 1
B/ SCHVAĽUJE uchádzanie sa obce o dotácie z eurofondov v rámci Programu rozvoja vidieka SR na
programové obdobie 2014 – 2020. Projekt sa bude týkať rekonštrukcie strechy kultúrneho domu
alebo rekonštrukcie a výstavby asfaltovej miestnej komunikácie od rímskokatolíckeho kostola
smerom k RD Šurinovcov. Poslanci sa rozhodnú podľa stanovených podmienok a ceny jednotlivých
stavieb. Celková cena diela by sa mala pohybovať do sumy 50 tisíc eur.
Hlasovanie: ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽALI SA: 0
C/ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu o uchádzaní sa obce o dotáciu z prostriedkov VÚC Žilina
na ozvučenie sály kultúrneho dmu pre organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií v obci.

C/ BERIE NA VEDOMIE a SCHVAĽUJE informácie o údržbe verejných priestranstiev v obci.
Rekonštrukciu časti povrchovej kanalizácie pri miestnej komunikácii smerujúcej od kostola, opravu
obecného rozhlasu po troch roztrhnutiach vedenia počas snehovej kalamity a veterných nárazov
počas januára a februára, opravu poškodenej strechy autobusovej zastávky, na ktorú padol strom,
ošetrenie stromov rastúcich na brehu potoka pri obecnom úrade i osadenie ďalšieho svetla
verejného osvetlenia na Mlynisku.
Overili:

Vladimír Hatiar .............................................
Rastislavc Hamza ............................................

Zapísal: Mgr. Stanislav Krakovský ............................................

