Zápisnica č.2/2016 z 8.3.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 8.3.2016 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. Projekt verejného osvetlenia v Turíku
4. Rôzne, diskusia
5. Záver
Prítomní jednohlasne schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 3
Projekt verejného osvetlenia v Turíku. Obec Turík dostala ponuku od Stredoslovenskej
energetiky, ktorú poslanci obecného zastupiteľstva vyhodnotili ako nevýhodnú pre obec.
Starosta obce Mgr. Krakovský zhrnul podmienky, ako aj financovanie projektu, zhodnotil
súčasný stav, navrhol postupné vymieňanie žiaroviek verejného osvetlenia, ktoré nezaťaží
rozpočet obce v takej rozsiahlej miere, ako projekt SSE. Z projektu vyplývalo, že SSE by
vymenili v obci komplet všetky svietidlá za svietidlá s LED technológiou plus dolnila ďalších
šesť svietidiel. Zabezpečovali by aj servis v prípade porúch, výmeny svietidiel a pod. Na
oplátku by sa obec musela zaviazať na 15 rokov platiť za túto službu ročne 3 200 eur. Keďže
súčasné ročné náklady na energiu a údržbu verejného osvetlenia sú cca 1 300 eur, obec by
ročne dala do osvetlenia o 2 000 eur viac.
Mgr. Hatiarová – kontrolórka obce predstavila prepočet projektu na dobu 15 rokov. Poslanci
rozhodli, aby sa uvedený projekt za ponúknutých podmienok nerealizoval.
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Hlasovanie za odmietnutie projektu podľa aktuálnej ponuky.
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 4
1. Starosta obce Mgr. Krakovský informoval o tom, že DHZ Turík (hasiči) si kúpili
hasičské auto AVIU zo svojich peňazí za 1.250,- €. Keďže nie sú právnym subjektom,
auto bude vo vlastníctve obce, údržbu si zabezpečí DHZ zo svojich prostriedkov pod
vedením p. Norberta Muchu.
2. Drevo pre obec na palivo daroval p. Ďuratný a firmy Lesy Turík, ktoré spracovali a
uložili pracovníci obce.
3. Mondi SCP poskytlo turistický pútač – mapu s cyklotrasami, ktorý bude potrebné
osadiť a zabetónovať. Brigáda OZ bude 18.3.2016 o 14,00 hod, poprípade p. starosta
osloví aj členov DHZ Turík.
4. Dotácia od Mondi SCP 1.500,-€ -, ktorú obec dostala na environmentálny projekt výstavbu zberného dvora bude treba zrealizovať do konca júna 2016 v spolupráci
s obecným zastupiteľstvom, ktoré ponúklo pomoc pri realizácii uvedeného projektu.
Pomoc ponúkli tiež hasiči. Na prácach sa budú tiež podieľať pracovníci obce.
Vypracovanie projektu a finančný rozpočet na výstavbu zabezpečí starosta obce Mgr.
Krakovský.
5. Poslanec OZ Mgr. Milan Frič, ktorý bol podpredsedom okrskovej volebnej komisie pre
voľby do NR SR v Turíku informoval obecné zastupiteľstvo o výsledkoch
parlamentných volieb v Turíku. Hlasovanie dopadlo nasledovne.
Hlasovalo 138 oprávnených voličov
SMER 41,6%, OĽANO-NOVA 16,1%, SNS 15,3%, KDH 8,0%, SAS 5,8%, ĽSNS 4,4%, SIEŤ
4,4%, KSS 0,7%, SZS 0,7%
6. MAS Dolný Liptov vypracovalo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Turík na roky 2016 – 2020, ktorý predstavil p. starosta, poslanci OZ si mali možnosť
tlačovú podobu naštudovať vypožičaním materiálu, túto možnosť aj využili.

K bodu 5
Záver
Starosta Mgr. Stanislav Krakovský poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť
a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
V Turíku, dňa 8.3. februára 2016
Zapísala: Mgr. Mária Hatiarová

______________________________

Overili
Jozef Hasálik

______________________________

Rastislav Hamza

______________________________
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UZNESENIE č. 5/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 8.3.2016
Schvaľuje
Zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku zo dňa 8.3.2016:
Mgr. Mária Hatiarová
Overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku zo dňa 8.3.2016:
Jozef Hasálik, Rastislav Hamza
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

UZNESENIE č. 6/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 8.3.2016
Schvaľuje
Odmietnutie projektu verejného osvetlenia v Turíku podľa ponuky od Stredoslovenskej
energetiky
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
V Turíku, dňa 8. marca 2016
Zapísala: Mgr. Mária Hatiarová

______________________________

Overili
Jozef Hasálik

______________________________

Rastislav Hamza

______________________________
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