Obec TURČIANSKY PETER

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petre.
Dátum konania: 27.4.2020
Prítomní poslanci: , , Marcel Fabian, Oľga Herchlová, Jela Veterníková,
Helena Bandýková 80%-ná účasť, OZ je uznášania schopné.

Program:
1. Otvorenie - štátna hymna
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky.
3. Kontrola uznesení.
4. Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena
5. Rôzne – diskusia.
6. Návrh na uznesenie – záver
K bodu 1/ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Turčianskom Petre zahájil a viedol
starosta obce. Konštatoval, že účasť poslancov OZ je 80%-ná a OZ je uznášania
schopné. Program zasadnutia OZ bol jednohlasne schválený.
K bodu 2/ Do návrhovej komisie boli zvolení: Marcel Fabian a Helena Bandýková Za
overovateľov zápisnice boli zvolení p.Marcel Fabian a p. Oľga Herchlová. Zápisom
z rokovania OZ bola poverená p. Jela Veterníková
K bodu 3/Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol p.Výbošťok
konštatoval, že uznesenia boli splnené. Kontrolu plnenia uznesení OZ jednohlasne
schválilo.
K bodu 4/ fa. GALVOD s r. o. v zastúpení p. Lukáčom predložila obecnému
zastupiteľstvu na schválenie Zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena,
za účelom vybudovania prístupovej cesty k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve p.Lukáča
/areál bývalých ošipární/. Prístupová cesta vedie po obecných pozemkoch.
Obecné zastupiteľstvo zmluvu jednohlasne schválilo.

-2.
K bodu 5/.Rôzne-diskusia :
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie požiadavku na vypracovanie
geometrického plánu na časť pozemku KN-C p.č. 221 v k.ú. Turčiansky Peter ,
Ktorý je vo vlastníctve ŽSK /cesta lll.triedy 2143/.Odčlenenie je potrebné pre možnosť
čerpania dotácie na vybudovanie chodníka pre peších.
Požiadavku starostu poslanci jednohlasne schválili.
Hlavný kontrolór obce p. Sumková predložila obecnému zastupiteľstvu Správy
s kontroly Sociálny fond – tvorba a čerpanie, Správu s kontrólnej činnosti hl. kontrolóra
obce Turčiansky Peter v r. 2019 a Správu s kontroly vyúčtovania dotácii poskytnutých
obcou Turčiansky Peter.
Poslanci správy zobrali na vedomie.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o realizovaných opatreniach obecným
úradom v rámci karantény z dôvodu pandémie koronavírusu.
Obec rozdala ochranné rúška všetkým občanom obce, do každej domácnosti pero
s kontaktom na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na príkaz krízového štábu SR
obmedzila styk s verejnosťou na obecnom úrade v rozsahu 3 hodiny denne.
Na obecnom úrade sme zabezpečili dezinfekciu spoločných priestorov a autobusovej
zastávky
Starosta informoval poslancov o budovaní verejného osvetlenia na IBV Rastoka, kde sa
nám podarilo zabezpečiť s fa Gaya aby súbežne do výkopu , kde je ukladané vedenie
verejného osvetlenia urobili pokladku chráničiek pre optický internet.
Nakoľko poslanci diskutovali pri prejednávaní každého bodu programu samostatne
v diskusii nevystúpil nikto, starosta tento bod ukončil.
K bodu 6/ Návrh na uznesenie predložil p.Marcel Fabian. Za prijatie návrhu uznesenia
hlasovali všetci prítomní poslanci. Návrh na uznesenie bol jednohlasne schválený.
zapísala: Jela Veterníková dňa 27.4.2020
Overovatelia zápisnice:
Marcel Fabian
Oľga Herchlová
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Ondrej Výbošťok
starosta obce

telefón: 043/4388228

E-mail: ocu.turc.peter@sgaya.sk

Mobil: 0908 918380

