Uznesenie
prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turanoch konanom dňa 15. 4 2013
v Turanoch

Uznesenie č.10/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o stave pohľadávok obce Turany k 31.12.2012
II. berie na vedomie
Správu o stave pohľadávok obce Turany k 31.12.2012
III. ukladá
zástupcovi starostu obce aktualizovať stav pohľadávok týkajúcich sa bytov a informovať
o stave pohľadávok k 31.3.2013
T : júnové OZ

Uznesenie č. 11/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správy o činností komisií pri OZ Turany za rok 2012
II. berie na vedomie
Správy o činnosti komisií pri OZ Turany za rok 2012

Uznesenie č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o pripravovanom odpredaji časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Turany č.
KN- C 997/1 o výmere cca 25 m²
II. predbežne súhlasí
s odpredajom časti parcely KN-C 997/1 o výmere cca 25 m² Viere Pavelicovej, bytom
Osloboditeľov 1163/66, Turany s tým, že presná výmera predávanej nehnuteľnosti bude
stanovená po vyhotovení geometrického plánu
III. ukladá
p. Anne Machajdovej
a/ zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku na ocenenie novovytvorenej parcely
a so započítaním nákladov spojených s vyhotovením posudku, ako aj geometrického plánu
do kúpnej ceny
b/ návrh zmluvy predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie

Uznesenie č. 13/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o zámere Milana Rantu a Vladimíra Rantu na bezodplatný prevod parcely
KN-C 3191/33 o výmere 345 m² do vlastníctva obce Turany
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II. schvaľuje
uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Milanom Rantom a Vladimírom Rantom ako
darcami na strane jednej a Obcou Turany ako obdarovaným na strane druhej, predmetom
ktorej je bezodplatný prevod vlastníctva parcely KN- C 3191/33 o výmere 345 m²
do vlastníctva obce Turany

Uznesenie č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o zámere Jaroslava Majtáňa, Jána Zachara, Jaroslava Zachara a Emílie
Polákovej ako spoluvlastníkov parciel .KN-C 3191/37 o výmere 211 m² a KN-C 3191/40
o výmere 81 m² bezodplatne previesť vlastníctvo k uvedeným parcelám do vlastníctva
obce Turany
II. schvaľuje
uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Jaroslavom Majtáňom, Jánom Zacharom, Jaroslavom
Zacharom a Emíliou Polákovou ako darcami na strane jednej a Obcou Turany ako
obdarovaným, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam
nachádzajúcim sa v k. ú. Turany: parcela KN-C3191/37, TTP o výmere 211 m² a parcela
KN- C 3191/40, TTP o výmere 81 m² do vlastníctva obce Turany

Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh kapitálových výdavkov obce Turany na rok 2013
II. schvaľuje
návrh kapitálových výdavkov obce Turany na rok 2013

Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosť – pozemku v k.ú. Turany a to parc.
KN-C č.3543/22 trvalé trávnaté porasty o výmere 1831 m² vedenej na LV č.5418 od Jána
Haľamu, r. Haľama, Železničná 991/18, Turany v 109/128 za cenu 3.165,20 €
II. schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosť – pozemku v k.ú. Turany a to parc.
KN-C č.3543/22 trvalé trávnaté porasty o výmere 1831 m² vedenej na LV č.5418 od Jána
Haľamu, r. Haľama, Železničná 991/18, Turany v 109/128 za cenu 3.165,20 €

Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
žiadosť Petry Pečitovej, trvale bytom Budovateľská 757/4, Turany o pridelenie bytu
II. súhlasí
s pridelením bytu s podmienkou vyrovnania dlhu rodiny Pečitovej voči obci v termíne
do 31.5.2013
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Uznesenie č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
informáciu o nepovolenej ťažbe štrkov v lokalite parc. KN-E 2256
II. poveruje
komisiu v zložení Ing. Blahušiak, JUDr. Liskaj, Ing. Čanády, Mgr. Kračmer rokovať
s firmou Geo-Net, Martin o podmienkach predaj parc. KN-E 2256 v termíne do 15.5.2013

Uznesenie č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. ukladá
hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu spracovania mzdovej agendy na obecnom
úrade za roky 2011 a 2012
T : 15.5.2013

Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. ukladá
hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu doteraz vykonaných všetkých výberových
konaní – verejné obstarávania, cenové ponuky pre nákup kancelárskych a hygienických
potrieb pre obec Turany, obecný úrad za obdobie 2010-2012
T : júnové OZ

Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. ukladá
zástupcovi starostu obce pripraviť celkový prehľad vynaložených finančných prostriedkov
zo strany obce na monografiu Turany s predložením riešenia na jej definitívne vydanie
T : júnové OZ

Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. ukladá
zástupcovi starostu obce vykonať analýzu súčasného stavu pozemkov v južnej časti obce
patriacich p. Gomolovej a predložiť definitívne riešenie vysporiadania s obcou
T : júnové OZ

Uznesenie č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol od 14.2.2013 do 15.4.2013

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce Turany
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