UZNESENIE
zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 29.4.2009 v MKS v Turanoch

Obecné zastupiteľstvo v Turanoch
A/ schvaľuje
1. vyradenie majetku obce podľa návrhu likvidačnej komisie v celkovej hodnote 33.731,86 €
2. VZN obce o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb
3. prenechanie majetku obce Turany do správy Prevádzkárne obce Turany v celkovej
hodnote 33.700,06 €
4. odkúpenie parciel : KN-C 1459 zast. plocha o výmere 69 m2, KN-E 1822/3 záhrada
o výmere 35 m2 a spoluvlastníckych podielov o veľkosti 1/6-ina na nehnuteľnostiach :
parcela KN-E 1816/1 záhrada o výmere 21 m2 a parcela KN-C 1463 záhrada o výmere
77 m2, celkom o výmere 120,33 m2 od Jaroslava Rusnáka, bytom Vrútky, Nábrežná 3434/9
za cenu 10,- €/m2
5. odpredaj pozemku vo vlastníctve obce : parc. č. 1911/5 o výmere 49 m2 Jozefovi Huťkovi,
Hviezdoslavova 3, Turany za cenu 5,- €/m2
6. odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Krištofovej Milene, Príbovce 6 : parcela KN-C
2676/6 zastavaná plocha o výmere 433 m2 a KN-C 4/1 zastavaná plocha o výmere 665 m2,
celkom o výmere 1098 m2 za cenu 6,70 €/m2, t.j. 7.356,60 € (221.624,93 Sk) s vecným
bremenom práva vstupu na priľahlé pozemky pre Obec Turany
7. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky obce od firmy Pokrivčák František Pokard
v celkovej výške 3.938,293 €
8. kúpu auta pre OP v hodnote do 9.294,29 € (280.000,- Sk)
9. kúpu čistiaceho valca na údržbu obecných komunikácií
B/ berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení z OZ
2. správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2008
3. informáciu starostu obce o zastavovacom pláne lokality Doliny firmy E-Trade Slovakia
4. informáciu starostu obce o obsadení zubnej ambulancie MUDr. Ivaňovou. OZ postup
schvaľuje.
5. návštevu premiéra slovenskej vlády v obci dňa 9.5. 2009 v rámci otvorenia viacúčelového
ihriska s doporučením účasti poslancov a občianskej verejnosti
C/ ukladá
1. vysporiadať vecné bremeno na úver pre výstavbu 24 bytovky
Z – zástupca starostu obce
T – do 30.6.2009
2. podať informáciu o aplikácii stavebného zákona v obci pre IBV
Z – HK
T – do 15.5.2009

D/ odporúča
1. uskutočniť stretnutie s p. Halienovou vo veci výkupu pozemku pod prístavbu OÚ
Z – starosta obce
T – do 20.5.2009
2. pri príležitosti uchádzania sa obce o štatút mesta uskutočniť vytvorenie komisií za účelom
úpravy obce, jej budúcej výstavby a skrášlenia
Z – starosta obce
T – do 20.5.2009
3. rokovať s firmou E-Trade Slovakia vo veci dopravnej situácie v lokalite Doliny a rámcovou
zmluvou s touto firmou zamedziť svojvoľnej realizácii IBV v celej obci Turany
bez predchádzajúceho odsúhlasenia v OZ
Z – starosta obce
T – do 20.5.2009
4. zvolať mimoriadne obecné zastupiteľstvo k problematike rozvoja obce
Z – starosta obce
T – do 20.5.2009

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

