Zápisnica č.4/2016 z 12.7.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku,
konaného v utorok 12.7.2016 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. Privítanie a predstavenie nového pána farára Petra Lešňovského
4. Deň Turíka
5. Rôzne, diskusia
6. 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
OZ schvaľuje
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 3
Privítanie a predstavenie nového pána farára Petra Lešňovského
Starosta obce Mgr. Stanislav Krakovský predstavil nového pána farára Petra Lešňovského,
privítal ho v našej obci. Zoznámil sa s poslancami obecného zastupiteľstva a s hlavným
kontrolórom obce. Starosta obce oboznámil pána farára s históriou obce, s objektmi obce,
kultúrno-spoločenskými akciami v obci, ako aj s organizáciami v obci.
OZ berie na vedomie informáciu o novom pánovi farárovi Petrovi Lešňovskom
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
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K bodu 4
Starosta obce Mgr. Krakovský informoval OZ o programe plánovanej akcie Deň Turíka na deň
16.7.2016. Začiatok by mal byť okolo 13,00 hod. V prípade priaznivého počasia členovia
Jednoty dôchodcov pripravia v areáli KD sedenie – drevené lavičky a stoly, podľa počtu
zúčastnených osôb sa vynesú stoly a stoličky z kultúrneho domu. V prípade nepriaznivého
počasia bude celá akcia prebiehať v sále kultúrneho domu.
Futbal – začiatok cca 13,00 – 14,00 zodpovedný Jozef Hasálik pravidlá budú určené na mieste
podľa záujmu a počasia
Športovo-pohybové hry a súťaže pre deti – začiatok cca 15,00 trvanie podľa záujmu detí –
zodpovedná Kristína Sameková
Kultúrny program – folklórna skupina z Oravy 17,00 zabezpečí Mgr. Krakovský
Tombola - zabezpečí Obecný úrad V. Volfová aj predaj
Volejbal – po tombole zodpovedný Vladimír Hatiar a Jozef Hasálik
Areál a poriadok – zabezpečia všetci poslanci OZTurík
Guláš – hlavný kuchár N. Mucha, príprava, čistenie a krájanie v piatok o 18,00 hod poslanci
OZ s rodinnými príslušníkmi
Bufet – zodpovedný DHZ čapovanie piva, kofoly a predaj alkoholických a nealkoholických
nápojov, drobné občerstvenie Michal Gajdoš
Grilované pstruhy – sponzorsky p. Janček s p. Jančekovou
Lístky na guláš a pstruhy – zodpovedný Vladimír Hatiar a Mária Hatiarová
Hudba – disdžokej Tomáš
Guláš a grilovaného pstruha budú mať všetci prítomní občania Turíka zadarmo na lístok,
v prípade záujmu je možné si zakúpiť guláš 1,50 € a grilovaný pstruh 3,-€.
Starosta obce požiadal prítomných poslancov o uchytenie muškátov na oknách KD
z vonkajšej strany – sobota 16.7.2016 pred akciou, zodpovedný Rastislav Hamza a Vladimír
Hatiar
Stretnutie zodpovedných osôb 16.7.2016 o 13,00 hod, okrem varenia gulášu.
OZ schvaľuje organizáciu a určenie zodpovedných osôb Dňa Turíka.
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

K bodu 5
1. Starosta obce Mgr. Krakovský informoval o stave podaných projektov na Kultúrny
dom v Turíku a miestnu komunikáciu – podané projekty sú ešte stále nevyhodnotené.
2. Taktiež informoval o výstavbe budovy na prechodné uskladnenie druhotných surovín,
ktorá by mala byť hotová do konca augusta 2016, podporená z projektu MONDI SCP.
3. Vladimír Hatiar – poslanec OZ vypracoval v spolupráci s hlavným kontrolórom obce
Mgr. Hatiarovou a starostom obce Mgr. Krakovským environmentálny projekt na
finančný príspevok od MONDI SCP na výstavbu altánku v areáli Obecného úradu
v Turíku, ktorý by mal byť vyhodnotený do konca augusta 2016.
4. Boli podané zamestnanecké projekty na MONDI SCP, v ktorých sme neuspeli.
5. Starosta obce Mgr. Krakovský informoval o možnostiach pri separovaní odpadu, bio
odpadu ako aj o zmene vývozných termínov komunálneho odpadu.
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6. Poslanec Vladimír Hatiar sa pýtal na zakúpenie stoličiek a stolov do kultúrneho domu
podľa schváleného rozpočtu na rok 2016, starosta informoval, že výber daní
a poplatkov nie je v predpokladanej výške a tak je potrebné počkať zhruba do
októbra tohto roku.
OZ berie na vedomie diskusné príspevky 1. – 6.
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 5
Záver
Starosta Mgr. Stanislav Krakovský poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť nielen
na zasadnutí, ale aj pri organizácii Dňa Turíka a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.
V Turíku, dňa 12. Júla 2016
Zapísala: Mgr. Mária Hatiarová

______________________________

Overili
Jozef Hasálik

______________________________

Rastislav Hamza

______________________________

UZNESENIE č. 12/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 12.7.2016
Schvaľuje
Zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku zo dňa 12.7.2016 Mgr.
Máriu Hatiarovú
Overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turíku zo dňa 12.7.2016
Jozefa Hasálika, Rastislava Hamzu
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0

UZNESENIE č. 13/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 12.7.2016
Berie na vedomie
informáciu o novom pánovi farárovi Petrovi Lešňovskom
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 14/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 12.7.2016
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Schvaľuje
organizáciu a určenie zodpovedných osôb Dňa Turíka.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
UZNESENIE č. 15/2016
prijaté na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Turíku dňa 12.7.2016
Berie na vedomie
diskusné príspevky 1. – 6.
Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0
V Turíku, dňa 12. júla 2016
Zapísala: Mgr. Mária Hatiarová

______________________________

Overili
Jozef Hasálik

______________________________

Rastislav Hamza

______________________________

4

