Správa o činnosti za prvé dva roky volebného
obdobia 2015 – 2016
December 2014
Nové vedenie T-com po celej obci, nahradené staré stĺpy aj vedenie.
Komunálne voľby.
Rozsvietenie vianočného stromčeka.
Mikuláš 2014.
Vianočný stolnotenisový turnaj 2014.
2015
Január
Ples stolných tenistov
Február
Snehová kalamita padnuté stromy a prerušené el. vedenie. Odstránenie porúch a padnutých
stromov.
Maškarný ples 2014.
Referendum 2015. 7. februára 2015. Po spočítaní všetkých okrskov bola účasť 21,41%.
Referendum tak nebolo platné.
Marec a apríl
Oprava dažďovej kanalizácie pri kostole.
Osadenie nových okien na sále KD v Turíku (pomoc p. Petra Cabana – 1 500 €)
Zvolenie hlavného kontrolóra obce – Mgr. Mária Hatiarová.
Jarné čistenie komunikácií od posypov.
Zavedenie sms služby poskytovania oznamov občanom obce prostredníctvom sms.
Máj
Regulácia brehov potoka popri Dobákovcoch, v bani, pri Stašákovcoch, na Dubárni.
Deň Zeme so žiakmi ZŠ Liptovská Teplá.
Vznik ZO JD Slovenska v Turíku – predseda Ľubica Hýllová.
Vypracovanie Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja – MAS Dolný Liptov.
Začiatok prác na projektoch pre dotácie z európskej únie – geodetické práce, architektonické
práce, vykupovanie pozemkov, verejné obstarávania... Zníženie energetickej náročnosti
budovy kultúrneho domu, Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Kratín.
Júl
Deň Turíka 2015.
Vypracovanie a schválenie základných dokumentov obce – štatút obce, organizačný
poriadok....
Oprava mosta pri penzióne Mrvovcov.
August
Hasičská súťaž o Pohár DHZ.
Získaná dotácia od Mondi SCp na postavenie dvora – stavby na separovaný zber odpadu –
1 500 eur.
September
Kompletná výmena a rekonštrukcia obecného rozhlasu – z dotácie vlády SR Roberta Fica
(6 000 eur)
Odinštalovanie starého obecného rozhlasu – stĺpy využité na oplotenie obecného cintorína.

Omša pod Sovou skalou 2015. Posledná s pánom farárom Jozefom Galovičom.
Október
Výstavba oplotenia obecného cintorína pracovníkmi prostredníctvom
zamestnaných cez úrad práce - V. Hýll a V. Veselovský.
Brigáda poslancov a hasičov na obecnom cintoríne – naťahovanie pletiva.

pracovníkov

November – december - január
Mikuláš 2015.
Rozsvietenie vianočného stromčeka.
Dôchodcovia na Oravskom repete – zájazd.
2016
Január - február
Výročná schôdza DHZ Turík.
Ples stolných tenistov.
Koniec prác na projektoch pre dotácie z európskej únie – geodetické práce, architektonické
práce,... Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu, Rekonštrukcia miestnej
komunikácie do Kratín, podanie projektov na Poľnohospodárskej platobnej agentúre SR.
Úmrtie poslankyne RNDr. Jany Rezníkovej a sľub novej poslankyne Kristíny Samekovej.
Maškarný ples 2016.
Zakúpenie hasičského auta Avia pre DHZ Turík.
Oprava hasičskej striekačky PPS – 15.
Rekonštrukcia obkladov pánskeho WC.
Rozšírenie kúrenia do kuchynky KD.
Marec – apríl
Projekt verejného osvetlenia v Turíku.
Voľby do NR SR.
Schôdza Jednoty dôchodcov.
Schôdza urbariátu Turík.
Osadenie pútača s cyklotrasami pred kultúrnym domom.
Kopletná rekonštrukcia oplotenia kultúrneho domu – vyzváranie 200 prútov na oplotení.
Získanie palivového dreva urbár Lúčky, Lesy Turík.
Máj
Regulácia brehov potoka Turík – pri Polečovcoch, Murínovcoch, Vodjanických, na Dubárni,
v bani
Schválenie Štatútu krízového štábu v obci.
Jún – september
Stretnutie cykloturistov Slovenska.
Výstavba skladu na separovaný zber odpadu.
Odpratanie veľkokapacitného kontajneru od KD.
Vymaľovanie areálu KD, zastávok, zábradlí na cestách, oplotenia ihriska a KD.
Oprava zábradlia pri jazierku v bani.
Vysprávky obecných komunikácií.
Deň Turíka 2016.
Hasičská súťaž o pohár DHZ 2016.
Omša pod Sovou skalou 2016.
Zisk dotácie z envirofondu Mondi SCP – výstavba altánku, lavičiek a verejnej zelene – 2 000
eur.
Zavedenie vrecového zberu separovaného odpadu – plastov a skla.
Poruchy vodovod.

November
Stretnutie turíckych seniorov 2016.
Výročná schôdza DHZ Turík 2016.
Zakúpenie nových stolov a stoličiek do sály kultúrneho domu.
Zabezpečenie tričiek pre dôchodcov z JDS Turík.
Zapojenie sa do projektu mini Dcom – elektronické vybavovanie žiadostí.
December
Mikuláš 2016.
Rozsvietenie stromčeka.
Porucha vodovod.
Nové webové sídlo obce cez spoločnosť weby group
Prijaté VZN
O miestnych daniach
O chove psov
O úhradách za poskytované sociálne služby
O dotáciách
O výške úhrady na činnosť CVČ
O poplatkoch za poskytované služby.
Skolaudované rodinné domy
Michal Gajdoš
MUDr. Roman Bednárik
Milan Makovický
Norbert Mucha
Ing. Maroš Demko
Ľubomír Mrva
Anton Samek - práčovňa
Vydané stavebné povolenia
Milan Brestovič
Ing. Peter Hurtuk
Mgr. Radim Vodjanický
Peter Chlusta
Lesy Turík
Nikola Drapáčová
Mgr. Martin Fábry
Peter Palko
Lukáš Puček
Domové ČOV v obci
Milan Makovický
Ing. Peter Hurtuk
Martin Gajdoš
Mgr. Radim Vodjanický
Alexander Kačalka
Boli spravené rôzne revízne správy, inventarizácie skladu CO, bol vyrobený
provizórny drevený nábytok, zaobstarali sme tričká pre hasičov, vysadili brezovú
a slivkovú aleju popri ceste pri poľnohospodárskom družstve, starali sa o krovinaté
porasty v okolí potokov, zastávok, budovali a čistili priepusty, neustále sme vykášali
verejné priestranstvá, ihriská, čistili cesty, riešili poruchy na vodovode a zásobovaní
pitnou vodou, nahrádzali porušené svietidlá verejného osvetlenia, sprístupnili až do

obce autobusový spoj ráno o 6.25 do Ružomberka, propagovali obec v novinách,
televízii, rádiách i na internete....
V Turíku, dňa 12.12.2016
Mgr. Stanislav Krakovský

