U Z NE S E N I E
z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 21.6.2010 v MKS v Turanoch
Obecné zastupiteľstvo v Turanoch
A/ schvaľuje
1. Záverečný účet obce Turany za rok 2009 bez výhrad
2. výsledok hospodárenia vo výške 10 385,10 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.a)
a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. tvorbu rezervného fondu vo výške 10% t.j. 3 934,97 € v zmysle ustanovenia § 15 ods. 4
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné finančné prostriedky zapojiť
do rozpočtu 2010.
4. VZN o hlasovaní obyvateľov obce Turany
5. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Turany
6. plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2010 s doplnením úloh :
- vykonať kontrolu fyzických a právnických osôb v k.ú. Turany v súvislosti s platením dane
z nehnuteľností
- spravovanie pohľadávok obce Turany
7. odpredaj parciel 1837/3 o výmere 135 m², 1836/5 o výmere 29 m², 1836/2 o výmere 20 m²
a 1837/4 o výmere 105 m² za cenu 4,- € Ing. Dušanovi Machníkovi, bytom Š. Šikuru 9/50,
Martin
8. odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parcele 3628/38 od Františka Gubáša, bytom
Lipová 521/1, Liptovský Mikuláš-Podbreziny; Karola Gubáša, bytom Berlínska 2754, Tábor,
ČR a Anny Ujčekovej, bytom Jánošíkova 950/52, Turany za cenu 13,28 €/m² za účelom
usporiadania komunikácie pre IBV
9. odpredaj parcely KN 3491/4 a 3491/6 za cenu najmenej 16,60 €/m² s použitím kúpnej ceny
na výkup komunikácií IBV Doliny
10. zámenu parcely 3628/25 o výmere 857 m² vo vlastníctve Jozefa Bochničku, bytom Mohylka
1004/19, Turany za parcely KN č.3491/14 a 3491/15 o výmere 1301 m² vo vlastníctve obce
Turany za účelom usporiadania komunikácie pre IBV Doliny
11. odkúpenie parciel 548 o výmere 32 m², 549 o výmere 8 m², 552 o výmere 9 m², 553
o výmere 77 m² a 554 o výmere 15 m² od Dariny Janotovej, rod. Beňovej, bytom Moyzesova
739, Turany za cenu 6,64 €/m²
12. odkúpenie parciel 498 o výmere 15 m² a 500 o výmere 35 m² od Ľubice Kidoňovej,
rod. Maťkovej, bytom Moyzesova 1144/17, Turany za cenu 6,64 €/m²
13. darovaciu zmluvu, na základe ktorej Petra Gábová a Peter Otruba darujú obci Turany
pozemky parc. č. KN-C 3622/129 o výmere 10 m² a parc. č. KN-C 3622/130 o výmere 8 m²
na zriadenie miestnej komunikácie
14. príspevok do fondu solidarity vytvorený ZMOS-om na pomoc obciam postihnutým
povodňami vo výške 330,- €
15. príspevok obce Turany vo výške 1 400,- € na projekt multimediálnej tabule pre ZŠ
Turany,
ktorý bude realizovať firma Soitron Bratislava
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B/ berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení z OZ
2. správu o stave pohľadávok obce Turany k 31.3.2010
3. žiadosť vlastníkov pozemkov za štadiónom v lokalite Močidlá a odporúča riešiť zatápanie
pozemkov vybudovaním zbernej jamy a prepojením s dažďovou kanalizáciou pri dolných
rampách

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

