Zápisnica č.1/2016 z 23.2.2016
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 23.2.2016 o 17,00 hod,
v sále Kultúrneho domu v Turíku
Prítomní: Mgr. Stanislav Krakovský, Rastislav Hamza, Kristína Sameková, Mgr. Milan Frič,
Jozef Hasálik, Vladimír Hatiar, Mgr. Mária Hatiarová
Neprítomní: -------------Program zasadnutia
1. Úvod, privítanie
2. Voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Sľub nového poslanca obecného zastupiteľstva
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Turík na I. polrok 2016
5. Stav projektov, ktorými sa obec uchádza o dotácie
6. Plán kultúrnych a spoločenských akcií a zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2016
7. Rôzne, diskusia
8. Záver
Prítomní jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu 1
Úvod, privítanie
Mgr. Stanislav Krakovský privítal prítomných členov obecného zastupiteľstva.
K bodu 2
Voľba overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Starosta Mgr. Stanislav Krakovský navrhol:
zapisovateľ: Mgr. Mária Hatiarová
overovateľ: Jozef Hasálik, Rastislav Hamza
ZA: 4
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 3
Poslanci si minútou ticha pripomenuli pamiatku zosnulej RNDr. Jany Rezníkovej, ktorá bola
členkou obecného zastupiteľstva v Turíku. Potom nasledoval sľub nového poslanca
obecného zastupiteľstva. Podľa výsledkov komunálnych volieb v roku 2014 bola prvou
náhradníčkou na poslanca OZ Kristína Sameková.
Kristína Sameková, ktorá prijala ponuku byť poslankyňou obecného zastupiteľstva,
predniesla sľub poslanca.
K bodu 4
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Turík na I. polrok 2016 v prílohe č. 1
predniesla hlavná kontrolórka Mgr. Hatiarová.
ZA:5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 5
Stav projektov, ktorými sa obec uchádza o dotácie
Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v réžii SSE predstavil zástupca SSE p. Zigo
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- zahustenie svietidiel
- vypracovanie štúdie, projekt
- servis, réžia po dobu viazanosti (15 rokov) v cene dohodnutej služby.
Poslanci obecného zastupiteľstva vyjadrili súhlas s vypracovaním nezávislej štúdie
(vypracujú ju pracovníci SSE), na základe ktorej sa rozhodnú, či projekt podporia.
ZA:5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Miestna komunikácia DO KRATÍN
Vypracovaná projektová dokumentácia, odkúpenie štyroch pozemkov za sumu 1,-€.
Rozhodnutie o začatí stavebného konania. Verejné obstarávanie vyhrala firma Cestné
stavby Liptovský Mikuláš v hodnote 53.000,-€. Žiadosť bola poslaná na posúdenie. V máji by
malo padnúť rozhodnutie komisie, či bude projekt úspešný.
Kultúrny dom – stavebné úpravy, zateplenie, výmena strechy a elektroinštalácie. Obec má
na stavbu stavebné povolenie.
Verejné obstarávanie – 5 uchádzačov.
Vyhrala firma RIA STAV Kysucké Nové Mesto - projekt s rozpočtom 116.000,-€ ponúkla
firma za sumu 96.000,-€. Cca O 3 mesiace budú vyhlásené výsledky výzvy.
Spolupráca MAS Dolný Liptov
MAS vypracovala Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Obec cez MAS zašle na
ministerstvo financií Projekt Havarijný stav elektroinštalácie kultúrneho dom. Žiadosť podá
obec do konca marca.
K bodu 6
Plán kultúrnych a spoločenských akcií a zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
Zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2016:
23.2., 19.4., 14.6., 6.9., 18.10., 29.11.
Návrh kultúrnych a spoločenských akcií
Celoslovenské stretnutie klubu KNAC
5.6.
16.7. Deň Turíka
20.8. Súťaž o pohár DHZ v Turíku
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 7
Rôzne, diskusia
Triedený zber odpadu. Zmena zberu surovín. Spoločnosti, ktoré vyrábajú obaly,
prostredníctvom oprávnených spoločností uzatvoria zmluvu s obcou, ktorá bude organizovať
zber triedeného odpadu. Tieto spoločnosti by mali financovať zber obalov najmä plastových
a sklených. Obec Turík má zmluvu na zber tohto odpadu s Technickými službami
Ružomberok. Poslanci schválili podpísanie zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK –
spoločnosťou, ktorá zastupuje výrobcov obalov.
V rámci tejto spolupráce by malo dôjsť k zvýšeniu podielu separácie. Doplnenie kontajnerov,
zahustenie zberu, zberné vrecia do domácností. Ak to obec v spolupráci s občanmi zvládne,
v budúcnosti by nemala platiť za separovaný zber.
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Poslanci obecného zastupiteľstva odsúhlasili podpísanie zmluvy s firmou ENVI-PAK na
organizovanie separovaného zberu odpadu.
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Jednota dôchodcov aktívne rozbehla svoju činnosť. Má v Turíku už 20 členov, zúčastnili sa
zájazdov na kultúrne a spoločenské podujatia, urobili brigádu sú aktívni. Majú aj ďalšie plány
do budúcnosti. P. starosta Mgr. Krakovský vyjadril spokojnosť s ich činnosťou, ktorú bude
podporovať aj zo strany obce.
Rokovanie s p. Ing. Cabanom – Povodie Váhu poskytne techniku a pracovníkov na ´dalšiu
reguláciu brehov potoka Turík.
Voľby do NR SR 5.3.2016, 10 členná komisia v sále KD.
Mgr. Stanislav Krakovský – starosta obce informoval o činnosti stavebného úradu.
Prítomní poslanci diskutovali o rekonštrukcii priestorov pre kanceláriu starostu obce.
Prisľúbili brigádu pri vybúraní dverí a osadení zárubne, ostierkovaní, položenie podlahy.
K bodu 8
Záver
Starosta Mgr. Stanislav Krakovský poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť
a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
V Turíku, dňa 23. februára 2016
Zapísala: Mgr. Mária Hatiarová

______________________________

Overili
Jozef Hasálik

______________________________

Rastislav Hamza

______________________________

UZNESENIE č. 1/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 23.2.2016
Berie na vedomie Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Turík na I. polrok 2016
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 2/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 23.2.2016
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Schvaľuje súhlas s vypracovaním nezávislej bezplatnej štúdie na projekt SSE – Verejné
osvetlenie Turík.
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 3/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 23.2.2016
Berie na vedomie
Plán kultúrnych a spoločenských akcií a zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2016
Zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2016:
23.2., 19.4., 14.6., 6.9., 18.10., 29.11.
Návrh kultúrnych a spoločenských akcií
Celoslovenské stretnutie klubu KNAC 5.6.
16.7. Deň Turíka
20.8. Súťaž o pohár DHZ v Turíku
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 4/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 23.2.2016
Schvaľuje podpísanie zmluvy s firmou ENVI-PAK na organizovaní zberu triedeného odpadu
v obci Turík.
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

V Turíku, dňa 23. februára 2016
Zapísala: Mgr. Mária Hatiarová

______________________________

Overili
Jozef Hasálik

______________________________

Rastislav Hamza

______________________________
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