Zápisnica č.3/2015 z 30.6.2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 30.6.2015 o 17,00 hod,
v zasadačke Kultúrneho domu v Turíku

Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Vladimír Hatiar, RNDr. Jana Rezníková, Mgr. Milan Frič,
Jozef Hasálik, Mgr. Mária Hatiarová
Neprítomní: -------------Program zasadnutia
1. Úvod, privítanie
2. Voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie základných dokumentov obce (štatút obce, organizačný poriadok obce,
pracovný poriadok obce, rokovací poriadok obce a zásady postupu pri podaní
sťažností)
4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015
5. Obec Turík a zapojenie sa do žiadostí o poskytnutie dotácií (obecný rozhlas, kultúrny
dom, miestna komunikácia, zberné miesto separovaného odpadu)
6. Organizovanie Dňa obce Turík
7. MAS Dolný Liptov
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1
Mgr. Stanislav Krakovský privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva. Konštatoval,
že na zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, preto je zasadnutie uznášania
schopné.
Na úvod p. starosta navrhol nový spôsob komunikácie s obecným zastupiteľstvom e-mailom,
s ktorým prítomní poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili. P. starosta napíše zoznam
kontaktov a rozpošle ich poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj hlavnému kontrolórovi
obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nový spôsob komunikácie.
K bodu 2
Starosta Mgr. Stanislav Krakovský navrhol:
zapisovateľ: Mgr. Mária Hatiarová
overovateľ: Rastislav Hamza, RNDr. Jana Rezníková, s čím prítomní poslanci jednohlasne
súhlasili.
K bodu 3
Mgr. Stanislav Krakovský prečítal uvedené dokumenty:
Štatút obce Turík
Organizačný poriadok obce
Pracovný poriadok obce
Rokovací poriadok obce
Zásady postupu pri podaní sťažností prečítala hlavná kontrolórka Mgr. Mária Hatiarová.
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Prítomní boli vopred oboznámení s uvedenou dokumentáciou zverejnením podľa platnej
legislatívy, ako aj rozposlaním do súkromných e-mailov, diskutovali o jednotlivých častiach
a po prečítaní každý dokument schvaľovali hlasovaním (viď. uznesenia)
K bodu 4
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2015. Plán je možné operatívne zmeniť podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva po
prerokovaní na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
K bodu 5
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že obec Turík získala finančné prostriedky z Úradu
vlády SR vo výške 6.000,-€ na komplexná rekonštrukcia obecného rozhlasu.
Starosta obce predstavil Program rozvoja vidieka na Kultúrny dom. Projektová dokumentácia
by v uvedenom projekte predpokladala sumu 2.500,-€ a 1.200,-€ v roku 2016 (úplná výmena
strechy, zateplenie celej budovy, elektroinštalácia).
Na miestnu komunikáciu Do Kratín 300,-€ výškové a polohopisné práce, 300,-€ projekt,
geometrické plány 600,- € zápis do katastra nehnuteľností.
Obec Turík podla žiadosť o finančný príspevok na environmentálny projekt Mondi SCP –
Miesto na separovanie odpadu vo výške 2.000,- €. V priebehu mesiaca júl bude prebiehať
vyhodnotenie podaných projektov.
Ďalším z podaných projektov je Ozvučenie sály kultúrneho domu 500,-€ (zosilovač, mikrofón,
2 reproduktory), ktorý zastrešuje VÚC Žilina.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uvedené projekty.
K bodu 6
MAS Dolný Liptov
Dobrovoľné združenie obcí
Plán hospodárskeho rozvoja okresu Dolného Liptova, na základe ktorého sa budú čerpať
finančné prostriedky. Najbližšie stretnutie 7.7.2015 0 13,00 hod, na ktorom by bolo dobré
zúčastniť sa. Z radov poslancov sa zúčastnia RNDr. Jana Rezníková a Mgr. Milan Frič. Doplniť
SWOT analýzu obce – nápady z radov poslancov poslať do e-mailu starostovi.
K bodu 7
Organizácia kultúrno-spoločensko-športovej akcie Deň Turíka
Uvedená akcia sa bude konať 18.7.2015, začiatok akcie 13,00 hod.
Vedúci akcie: Mgr. Stanislav Krakovský.
Guláš varí Rastislav Hamza, ktorý nahlási Vlaste Volfovej nákup na guláš.
Bufet má na starosti RNDr. Jana Rezníková, Mgr. Milan Frič. Nákup do bufetu bude
realizovaný z obchodu p. Samekovej.
Grilované ryby – p. Janček
Futbalový turnaj – hasiči
Predaj pivo, kofola, zabezpečí futbalový turnaj
Útok, ukážka pre deti.
Jozef Hasálik, rozhodovanie, čiary, sieť, poriadkový vedúci.
Športové hry pre deti: Mgr. Mária Hatiarová.
Tombola – zohnať sponzorov.
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Uvedené benefity budú len pre prítomných.
Matky: darček káva, jar alebo čokoláda.
Otcovia: pivo.
Úprava areálu: Mgr. Stanislav Krakovský (stoly, lavice)
Stretnutie poslancov v utorok 14.7.2015 na upresnenie povinností a doladenie. Prípadné
návrhy, pripomienky, alebo vylepšenia akcie bude konzultovať vedúci akcie p. starosta Mgr.
Stanislav Krakovský. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie konanie akcie Deň Turíka.
K bodu 8
Rôzne
Stavba drevenice Pod sovou skalou – už povolená 6x8
Stavba drevenice Nad Dielcom pri Veľkom háji 6x5 m žiadosť o povolenie.
Otázka uvedenej stavby ostala otvorená, nakoľko nastala búrlivá diskusia a poslanci žiadali
o čas na rozmyslenie.
K bodu 9
Starosta Mgr. Stanislav Krakovský poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť
a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

V Turíku, dňa 30. júna 2015
Zapísala: Mgr. Mária Hatiarová

______________________________

Overili
RNDr. Jana Rezníková

______________________________

Rastislav Hamza

______________________________
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UZNESENIE č. 3/2015
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 30.6.2015
Schvaľuje Štatút obce Turík hlasovaním s platnosťou od 16.7.2015
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

UZNESENIE č. 4/2015
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 30.6.2015
Schvaľuje Organizačný poriadok obce Turík s platnosťou od 1.7.2015
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 5/2015
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 30.6.2015
Schvaľuje Rokovací poriadok obce Turík s platnosťou od 16.7.2015
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 6/2015
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 30.6.2015
Schvaľuje Pracovný poriadok obce Turík s platnosťou od 1.7.2015
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

UZNESENIE č. 7/2015
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 30.6.2015
Schvaľuje Zásady postupu pri podaní sťažností obce Turík s platnosťou od 1.7.2015
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

V Turíku, dňa 30. júna 2015
Zapísala: Mgr. Mária Hatiarová

______________________________

Overili
RNDr. Jana Rezníková

______________________________

Rastislav Hamza

______________________________
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