ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 09.03.2016 v MKS v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MsZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík,
Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko
ospravedlnený : hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer
prítomní občania : podľa prezenčnej listiny

ROKOVANIE
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov
otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a MsZ je uznášania schopné.
Primátor mesta určil za overovateľov Ing. Dušana Antalíka a p. Jozefa Frkáňa.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : JUDr. Ľubomír Liskaj, Ing. Dušan Novysedlák, p. Antónia Kocholová.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
6. Informácia o stave pohľadávok mesta k 31.12.2015
7. Informácia o stave odpadového hospodárstva
8. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2016
9. VZN o zmene názvu obce na mesto
10. VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Turany
11. Dodatok č.1 k VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych
služieb
12. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ Turany
13. Zrušenie VZN o niektorých podmienkach držania psov
14. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
15. Štatút mesta Turany
16. Prerozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2016
17. Rôzne
18. Diskusia a interpelácie poslancov
19. Schválenie uznesenia
20. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov
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1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov a MsZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Primátor mesta oboznámil prítomných s programom. V bode č.5 navrhol doplniť správu
hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol a v bode č.12 nejde o dodatok k VZN
ale o VZN.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing.Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj,
Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta určil za overovateľov Ing. Dušana Antalíka a p. Jozefa Frkáňa.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov JUDr. Ľubomíra Liskaja,
Ing. Dušana Novysedláka a p. Antóniu Kocholovú.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Frkáň, Ing. Hlavatý,
JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Novysedlák)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Ing. Miroslav Blahušiak ospravedlnil hlavného kontrolóra, ktorý z dôvodu dlhodobo
naplánovanej dovolenky nie je prítomný na zasadnutí. Správu o plnení uznesení dostali
poslanci 2 dni pred zasadnutím (príloha č.1).
Ing. Dušan Novysedlák sa zaujímal aký je stav s PHSR (pozn. plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja).
Ing. Miroslav Blahušiak – spracováva to Ing. Jánošík, potom to predložíme komisii, možno
v polovici apríla.
Ing. Dušan Novysedlák navrhol zrušiť uznesenie č.40/2015 – vybudovanie parkovacích miest
medzi ulicami Obchodná a ČA – z dôvodu, že v bytovke mesta sa na prízemí zhorší komfort
bývania. Alebo, ak je to ešte v tomto štádiu možné, zmierniť dopad parkoviska na obyvateľov
bytovky.
p. Jozef Frkáň – vyčítame polícii, že nerieši zlé parkovanie a takto sa to môže vylepšiť. Ľudia
v tej časti nemajú kde zaparkovať autá.
p. Roman Maťko – keď sme robili vizualizáciu, snažili sme sa posunúť parkovisko čo
najďalej od bytovky, aby to bolo oddelené zeleným pásom. Na komisii sa k tomu môžeme
vrátiť.
Ing. Dušan Antalík – ak by sa dalo, mala by sa do toho zahrnúť aj oprava cesty pri činžiakoch.
Ing. Miroslav Blahušiak – vecné bremeno je zapísané dva mesiace, až teraz to bude možné
riešiť v rozpočte.
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Ing. Jaroslav Hlavatý – južná časť má mestský charakter, vo všetkých mestách sa parkuje
pri bytovke a v tomto prípade to nie je hneď pri nej. V južnej časti nie je možnosť inde urobiť
parkoviská ako do 30 metrov od bytovky, lebo na to nie sú priestory.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra + správa o výsledkoch vykonaných kontrol
v období 10.12.20105-07.03.2016
Správy dostali poslanci 7 dní a 2 dni pred zasadnutím (príloha č.2 a č.3).
P. Roman Maťko uviedol, že hlavný kontrolór pri kontrole vyúčtovania dotácii navrhol
zmeniť dve veci – v niektorých prípadoch nie je zrejmá právna subjektivita organizácií,
ktorým sa poskytuje dotácia a taktiež navrhol vytvoriť jednotný vzor na vyúčtovanie dotácie.
Ing. Dušan Antalík – v súvislosti s vykonanou kontrolu v MŠK sa pýtal, či je vôbec
ekonomicky možné, aby mal niekto v pokladni na konci roku stav -528,11 €? Toto niečo
naznačuje. Hlavný kontrolór by sa na to mohol bližšie pozrieť.
Ing. Dušan Novysedlák – aký bol doteraz stav, keď hlavný kontrolór odporúča používať
príjmové a výdavkové pokladničné bloky?
P. Alena Šimková – je to tým, že keď sa napr. zakúpil športový tovar na bloček z pokladne.
Alebo sa stane, že klub prispeje niekomu napr. na kopačky do výšky 20-30 €. Nie je to faktúra
na MŠK, urobil sa výdaj a nevypísal sa doklad. 18.3. je schôdza MŠK a na nej by mala
pokladňu prebrať iná osoba.
Ing. Jaroslav Hlavatý – požiadal, aby hlavný kontrolór na ďalšom zasadnutí informoval
o kontrolách dane z nehnuteľnosti.
K bodu č.4 a č.5 prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 1/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
správu HK o kontrole plnenia uznesení
správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 10.12.2015 do 07.03.2016
správu HK o kontrolnej činnosti HK za rok 2015
6. Informácia o stave pohľadávok mesta k 31.12.2015
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.4). Stanovisko hlavného
kontrolóra dostali 2 dni pred zasadnutím (príloha č.5).
P. Roman Maťko predložil správu o stave pohľadávok. Celková výška pohľadávok
k 31.12.2015 bola 174.138,52 €. Ku dnešnému dňu je to menej ako 100.000,- €, niektoré už
boli medzičasom uhradené.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal, kto sú najväčší dlžníci za komunálny odpad a či výmery boli
dané na majiteľov nehnuteľností.
p. Tatiana Feriančeková – výmery sú na majiteľov.
JUDr. Ľubomír Liskaj – máme veľa pohľadávok, ktoré sú nevymožiteľné, treba pristúpiť
k upusteniu od vymáhania. Pokiaľ tak urobíme, to neznamená, že nebudeme ďalej pokračovať
vo vymáhaní, len formálne to nebude v evidencii pohľadávok.
Ing. Dušan Novysedlák – hlavný nedostatok vidí v tom, že sa neskoro vydávajú daňové
výmery na daň z nehnuteľnosti. Mali by sa posielať do 30.4. Ako druhé opatrenie navrhuje
hovoriť s dlžníkmi väčších súm a upozorniť ich, či nezabudli, že nemajú zaplatené. Ďalej
navrhol vyhlásiť amnestiu s tým, že ak dlžník uhradí v stanovenej lehote, tak nepôjde
do exekúcie. Taktiež navrhol zahrnúť vymáhanie pohľadávok do povinností mestskej polície
s možnosťou získania finančného bonusu za vybraté pohľadávky.
Ing. Miroslav Blahušiak – pokiaľ ide o daň z nehnuteľnosti výmery vlani išli skôr ako po iné
roky. Dlžníci väčších súm neplatia z iného dôvodu ako preto, že by zabudli. Tých musíme
riešiť inak.
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P. Roman Maťko – nie je možné dať všetky výmery do konca februára. Podľa informácií,
ktoré má, do konca júna 2015 boli dané všetky výmery na daň z nehnuteľnosti.
Ing. Miroslav Blahušiak – príkaz je taký, že výmery, ktoré sa nemenia môžu ísť čo najskôr
a potom môže riešiť výmery, kde nastala zmena.
P. Roman Maťko – budeme posielať výmery, či už daň z nehnuteľnosti alebo odpady,
počkáme maximálne dva mesiace a ak niekto nezaplatí budeme posielať len jednu upomienku
a ak ani potom nezaplatí, nebudeme riešiť ďalšie upomienky, ale dáme to na exekúciu. Keď
budeme schvaľovať VZN o miestnych daniach chceme tam dať aj poplatok za upomienky.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal, či nie je možné oceňovať pohľadávky percentami
vymožiteľnosti podľa ich doby evidencie.
Ing. Monika Bačeová – je to možné.
Ing. Miroslav Blahušiak – pripravíme to na júnové zasadnutie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 2/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o stave pohľadávok mesta k 31.12.2015
II. berie na vedomie
správu o stave pohľadávok mesta k 31.12.2015
stanovisko HK k stavu a vývoju pohľadávok mesta Turany k 31.12.2015
7. Informácia o stave odpadového hospodárstva
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.6).
P. Tatiana Feriančeková predložila správu o odpadovom hospodárstve. V roku 2015 bol
príjem za komunálny odpad celkovo 81.900,- €. Náklady na odpadové hospodárstvo boli
celkom 105.104,- €, z toho vývoz kuka nádob, kontajnerov 78.508,- € a ostatné náklady ako
údržba traktora, údržba kontajnerov, likvidácia čiernych skládok, očista mesta 26.596,- €.
Ing. Dušan Novysedlák – podľa zákona č.79/2015 sme povinní vypracovať program obce.
Máme ho?
- pri železničnom moste na bývalej skládke Dreviny dochádza k ďalšiemu navážaniu odpadu
z čističiek. Obec o tom vie?
- požiadal o odstránenie skládok pri Váhu.
Ing. Miroslav Blahušiak – pokiaľ ide o kaly pri moste bude to robiť spoločnosť AFG
Turčianske Teplice, má povolenie okresného úradu a súhlas dala urbárska spoločnosť.
Program odpadového hospodárstva robí bezodplatne spoločnosť Brantner.
P. Tatiana Feriančeková – musíme počkať na program kraja, okresu a potom v nadväznosti
na tieto programy môžeme robiť náš.
Ing. Miroslav Blahušiak – zákon hovorí tiež o oprávnených zberových organizáciách. Musíme
mať uzatvorenú zmluvu s niektorou z nich. Pokiaľ vie, tak okolité obce majú firmu ENVIPAK, aj my chceme s touto firmou uzavrieť zmluvu. Táto firma bude od nás brať
vyseparovaný odpad, bude platiť zberovú službu Brantneru. Zmluva sa uzatvára na jeden rok.
p. Martin Kručinský – ak o tom máme rozhodnúť, mali by sme mať nejaké podklady.
Ing. Miroslav Blahušiak – v tomto prípade to nie je kompetencia zastupiteľstva, môže o tom
rozhodnúť primátor, chcel sa poradiť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenia takto :
Uznesenie č. 3/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o stave odpadového hospodárstva
II. berie na vedomie
informáciu o stave odpadového hospodárstva
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Uznesenie č. 17/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
odporúča
primátorovi mesta uzavrieť rámcovú zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.
o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti mesta
16,00 hod. – vystúpenie občanov
MUDr. Hlavatá sa pýtala, či a kedy bude vyriešená cestná komunikácia ku ich domu
v Černíku. Trvá to už desať rokov a stále sa to nerieši. Je tam nasypaná nejaká suť.
P. Roman Maťko – máme veľa komunikácií, ktoré sú v horšom stave a treba ich prioritnejšie
riešiť. Z obidvoch strán je tam oplotenie, teraz tam prebieha výstavba rodinných domov, budú
sa riešiť prípojky.
MUDr. Hlavatá – tak ste tam nemali dovoliť stavať, pokiaľ tam nie je komunikácia. Prečo
by sa nemohla urobiť cesta a súčasne stavať? Na nás nikto nebral ohľad, obec sa nám
nepostarala o nič.
P. Roman Maťko – myslí si, že dať tam asfaltový koberec momentálne nie je dobrá investícia.
Môžeme tam zatiaľ vysypať frézovaný asfalt, uvalcovať a dať tam asfaltový nástrek.
MUDr. Hlavatá – je tam už navezené dosť oproti pôvodnému terénu. Najprv sa robila
plynofikácia, potom kanalizácia. Stále máme brať ohľad na niekoho.
P. Roman Maťko – keď sa zlepší počasie, vysypeme tam frézovaný asfalt a urobíme nástrek.
MUDr. Hlavatá – už bol návoz, dopadlo to tak ako to vyzerá, pretože tam steká zo všetkých
pozemkov voda na cestu.
P. Jozef Michlík – problémom je aj jama a nie je kam tú vodu pustiť.
Ing. Miroslav Blahušiak – MUDr. Hlavatej písomne odpovieme. Vie kedy začala MUDr.
Hlavatá stavať dom, vtedy to bola poľná cesta a až potom sa stala miestnou komunikáciou.
P. Roman Maťko – komisia výstavby sa tam pôjde pozrieť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 19/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
ukladá
Komisii výstavby, životného prostredia a verejného poriadku pri MsZ v Turanoch preveriť
stav cesty do Kánova a navrhnúť riešenie
T: 31.3.2016
8. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2016
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.7).
Ing. Ivan Jesenský predseda komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
informoval o návrhu komisie. V súlade s dlhodobou koncepciou návrhu znížili MŠK Turany
dotáciu oproti predchádzajúcemu roku. Pre Skialp klub je dotácia zvýšená z dôvodu konania
desiateho ročníka pretekov. Ostatné dotácie sú v podstate také isté ako minulé roky, okrem
florbalového klubu, kde bola dotácia zvýšená.
P. Martin Kručinský – predniesol stanovisko komisie - komisia súhlasí a odporúča schváliť
návrh pridelenia dotácií s doplnením o podporu individuálnych talentov v celoslovenských
súťažiach v rámci mesta, konkrétne Černek, Holko a Maťko.
Ing. Miroslav Blahušiak navrhol použiť prostriedky z dotácie na záujmovú činnosť.
JUDr. Ľubomír Liskaj navrhol, aby na najbližšie zasadnutie komisia športu pripravila návrh.
Ing. Ivan Jesenský – o týchto športovcoch vieme, 17.3. bude oceňovanie najlepších
športovcov a osobností aj v oblasti kultúry. Bude problém podporiť finančnou čiastkou
jednotlivcov, lebo VZN hovorí niečo iné, ale nič proti tomu nemá. Celú čiastku určenú
na dotácie sme nevyčerpali. Zvýšili sa dotačné prostriedky na 18.000,- €, ale znížili sa
prostriedky na tovary a služby o 6.000,- €. Z toho financujeme naše podujatia, takže je riziko,
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že tieto finančné prostriedky budú nízke, preto sme nerozdelili celú čiastku.
P. Martin Kručinský – ide o propagáciu mesta, dá sa to urobiť zmluvou so športovcom.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 4/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MsZ v Turanoch na pridelenie
dotácií na rok 2016
II. schvaľuje
pridelenie dotácií na rok 2016 podľa návrhu Komisie školstva, športu, kultúry
a informovanosti pri MsZ v Turanoch
III. ukladá
zástupcovi primátora pri prideľovaní dotácií riadiť sa odporúčaniami hlavného kontrolóra
IV. žiada
Komisiu školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MsZ v Turanoch predložiť na budúce
zasadnutie MsZ doplňujúci návrh na podporu vybraných jednotlivcov
9. VZN o zmene názvu obce na mesto
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.8).
P. Roman Maťko – v súvislosti s vyhlásením obce za mesto navrhujeme úpravu slov „obec,
obecné zastupiteľstvo, starosta obce, obecný úrad“ vo VZN na „mesto, mestské
zastupiteľstvo, primátor mesta a mestský úrad“. Pokiaľ ide o štatút prevádzkarne, je to riešené
uznesením.
Ing. Dušan Antalík navrhol, aby toto VZN malo číslo 1.
Hlasovanie za schválenie VZN č.1 o zmene názvu obce na mesto :
Za – 11 ( Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
VZN č.1 o zmene názvu obce na mesto bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenia takto :
Uznesenie č. 5/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č.1 o zmene názvu obce na mesto
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č.1 o zmene názvu obce na mesto
Uznesenie č. 6/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
uznesenie NR SR z 24. novembra 2015 č. 2146 podľa § 22 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorým NR SR vyhlásila za mesto
obec Turany, okres Martin, Žilinský kraj s účinnosťou od 01. Januára 2016
II. schvaľuje
zmenu označenia vo všetkých nariadeniach, štatútoch, zriaďovacích listinách z : obec, obecné
zastupiteľstvo, obecný úrad, starosta obce na označenie: mesto, mestské zastupiteľstvo,
mestský úrad, primátor mesta
15. Štatút mesta Turany
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.8).
P. Roman Maťko podrobne informoval o pripomienkach poslancov Ing. Novysedláka
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a Ing. Jesenského a o všetkých zmenách, ktoré boli zapracované do návrhu.
Hlasovanie za schválenie štatútu mesta :
Za – 11 ( Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Štatút mesta Turany bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 12/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Štatútu mesta Turany
II. schvaľuje
Štatút mesta Turany
14. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.9).
P. Roman Maťko podrobne prešiel zmeny, ktoré boli vykonané aj na základe pripomienok
poslancov.
Ing. Dušan Antalík v súvislosti s tým, že v rokovacom poriadku je uvedené, že zvukový
záznam zo zasadnutia slúži výlučne pre potreby zapisovateľky a overovateľov vyslovil
nesúhlas. Mestá majú skôr tendenciu ukázať rokovania zastupiteľstiev.
Hlasovanie za schválenie rokovacieho poriadku zastupiteľstva :
Za – 11 ( Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Rokovací poriadok bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 11/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Turany
II. schvaľuje
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Turany
11. Dodatok č.1 k VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych
služieb
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.10).
Mgr. Alena Pirháčová - ide o financovanie opatrovateľskej služby. Doteraz sme mali vo VZN
určené, že sa má platiť 7,- €, zmluvu sme mali podpísanú so Samaritánom. Lenže pri takejto
výške poplatku sa nám občania odhlásili. V minulom roku sme získali dotáciu, cez ktorú bola
platená jedna opatrovateľka. Toto už skončilo, prihlásili sme sa do novej výzvy, že máme
záujem pokračovať, ale odpísali nám, že našu žiadosť zaregistrovali, máme podpísanú
dohodu, ale momentálne nie je dostatok finančných prostriedkov. Máme dvoch občanov, ktorí
potrebujú zabezpečiť opatrovateľku. Teraz má mesto jednu opatrovateľku.
P. Roman Maťko – na mestskej rade sme navrhli znížiť sumy na tri a štyri eurá, ale na základe
ďalších informácií navrhujeme jedno euro na hodinu cez deň a dve eurá cez noc a počas
víkendu.
Ing. Jaroslav Hlavatý – mali by sme vedieť koľko stojí mesto opatrovateľská služba.
Ing. Miroslav Blahušiak – pri platbe 1,- € je náklad mesta cca 320,- €.
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JUDr. Ľubomír Liskaj – sú to skreslené počty, pretože ak bude jedno a dve eurá počet
opatrovaných môže stúpnuť a náklady pre mesto budú ďaleko vyššie.
Mgr. Alena Pirháčová – nemyslí si, že sa prihlási veľa ľudí, pretože väčšina to rieši tak, že ich
opatrujú príbuzní, ktorí sú nezamestnaní.
P. Antónia Kocholová – keď opatruje svojho príbuzného človek, ktorý je nezamestnaný,
dostáva peniaze z úradu práce, soc. vecí a rodiny, ale je to malá suma. Ak sa to zníži na jedno
euro, tak ľudia to budú viac využívať.
P. Martin Kručinský – je to služba, ktorú by sme mali jednoznačne robiť. Chýbajú podklady
koľko takýchto ľudí môže byť, či môžeme poplatok naviazať na výšku dôchodku opatrovanej
osoby.
Ing. Miroslav Blahušiak – predpokladá, že najviac by to mohlo byť 100 ľudí a dôchodok
na to nemôžeme naviazať. Je na nás koľko by sme vyčlenili prostriedkov.
Ing. Jaroslav Hlavatý – dal by to znovu prejednať do komisie, obáva sa, že keď pôjdeme
z 8,- € na 2,- € stúpne počet záujemcov a tým pádom bude mesto viac doplácať. Je za to nech
sa to podporuje, ale mohli by sme to riešiť na ďalšom zasadnutí, keď budeme mať viac
informácií.
Mgr. Alena Pirháčová –ak sa to teraz neschváli zostane v platnosti 7,- €.
Hlasovanie za návrh úhrady občana za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby vo výške
2,- € cez deň a 3,- € počas noci a sviatkov :
Za – 7 (Kručinský, Maťko, JUDr. Liskaj, Ing. Hlavatý, Kocholová, Šimková, Ing. Jesenský)
Proti – 0
Zdržal sa – 4 (Frkáň, Michlík, Ing. Novysedlák, Ing. Antalík)
Návrh bol schválený.
Poslanci požiadali, aby na ďalšie zasadnutie Mgr. Pirháčová pripravila informáciu koľkých
občanov sa to týka, koľko občanov je v domovoch sociálnych služieb, aké máme s tým
náklady.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 8/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb
II. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb
12. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ Turany
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.11).
P. Roman Maťko – zmena sa vykonáva na základe žiadosti základnej školy.
Hlasovanie za schválenie VZN č. 2 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ Turany :
Za – 11 ( Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
VZN č.2 bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 9/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č.2 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Turany
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II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č.2 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Turany
10. VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Turany
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.12).
P. Roman Maťko predložil návrh prevádzkového poriadku a návrh VZN, ktorým sa schvaľuje
prevádzkový poriadok.
P. Martin Kručinský – navrhol stiahnuť VZN z rokovania. Vadia mu dva body : rozsah
služieb poskytovaných na pohrebisku, základné povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska.
Čo sa týka služieb mali by sme mať jasné akým spôsobom a rozsahom to bude zabezpečené.
Myslí tým kosenie, osvetlenie, zamykanie cintorína atď. Keď to nie sme schopní zabezpečiť,
tak to nedávajme do povinností. Pokiaľ ide o ceny zaujímalo by ho, akým spôsobom dokážu
pokryť náklady. Nevie sa k tomu vyjadriť, či sú ceny adekvátne.
Hlasovanie za schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska :
Za – 11 ( Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Prevádzkový poriadok pohrebiska bol schválený.
Hlasovanie za schválenie VZN č.3, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska :
Za – 11 ( Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
VZN č.3 bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 7/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
1. návrh Prevádzkového poriadku pohrebiska
2. návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č.3, ktorým sa schvaľuje
prevádzkový poriadok pohrebiska
II. schvaľuje
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č.3, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska
13. Zrušenie VZN o niektorých podmienkach držania psov
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.13).
P. Roman Maťko predložil návrh na zrušenie VZN s účinnosťou k 6.5.2016 s tým,
že na najbližšom zasadnutí bude predložený nový návrh.
Hlasovanie za zrušenie VZN o niektorých podmienkach držania psov :
Za – 11 ( Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili zrušenie VZN.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
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Uznesenie č. 10/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh zrušenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany o niektorých podmienkach
držania psov
II. ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany o niektorých podmienkach držania psov
s účinnosťou od 6.5.2016
16. Prerozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2016
Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.14).
P. Roman Maťko predložil návrh prerozdelenia kapitálových výdavkov. Do návrhu
odporúčame doplniť chodník na ul. Osloboditeľov a zakúpenie traktora.
P. Martin Kručinský predseda komisie pre ekonomiku a plán – komisia odporúča schváliť
návrh rozdelenia kapitálových výdavkov na rok 2016 s doplnením o nákup traktora na obecný
les vo výške 29.000,- €, zvýšiť bežné príjmy za predaj dreva o 29.000,- €. Osobne sa
nestotožňuje s tým, aby sme dali 135.000,- € na asfaltovanie. Požiadavky na rozvoj obcí sú
iné, napr. elektronizácia služieb pre obyvateľov. Máme aj iné priority – jedáleň v ZŠ, strecha
telocvične, rozšírenie mestskej polície, rozvoj sociálnych služieb, zmenu organizačnej
štruktúry na úrade v súvislosti s programovým obdobím na eurofondy.
P. Jozef Michlík – podporuje dobudovanie chodníka na ul. Osloboditeľov, je to vstup
do mesta a taktiež asfaltovanie, pretože mnohé cesty sú v dezolátnom stave.
P. Martin Kručinský – súhlasí s tým, aby sa cesty robili v rozsahu tak ako doteraz, čiže
vo výške 60 – 70.000,- €. Vadí mu aj výber ulíc v návrhu. Sú ulice, kde chodia ľudia po blate.
Ing. Miroslav Blahušiak – cesty, ktoré chceme asfaltovať sú v husto obývanej časti mesta.
Súhlasí, že musíme riešiť aj školskú jedáleň aj telocvičňu, ale skúsili by sme to cez fondy.
Občania citlivo vnímajú stav ulíc, to je aj v južnej časti mesta, kde nemáme doriešené ulice.
Aj v tomto sme pokročili zapísaním vecného bremena a tým by sme mali lepšie možnosti
opravy ulice SNP, Rybárska a okolie parku.
P. Roman Maťko – v návrhu sme vychádzali z toho, čo počúvame od občanov. Taktiež
v správe z kontroly NKÚ zameranej na miestne komunikácie sa uvádza, že keď robili anketu
medzi občanmi ako najpálčivejší problém uvádzajú občania stav miestnych komunikácií.
Ing. Antalík sa zaujímal čo zahŕňa 15.000,- € na MŠ Obchodná.
P. Roman Maťko – je to rezerva, pretože predpokladáme, že 40.000,- € čo sme získali
na rozšírenie kapacít škôlky a 5% spoluúčasť nebude stačiť.
Ing. Jaroslav Hlavatý – do asfaltovania musíme dať toľko peňazí. Tiež je potrebné riešiť
aj jedáleň školy. Telocvičňa sa môže riešiť aj z peňazí z nájmu telocvične. Ako je to
s kúrením v MKS, má význam meniť okná?
Ing. Dušan Antalík – čo je s vybudovaním prístupu ku škole zo Školskej ulice?
P. Roman Maťko – riešili sme to, sú tam aj súkromné pozemky, chceme ďalej v tom
pokračovať. Čo sa týka MKS je to dobrý priestor, ktorý treba zachovať. Budúci rok ho
chceme riešiť aj zvonku, príp. zatepliť. Pokiaľ ide o parkovisko pri MŠ Krížna berieme to tak,
že je to centrum tejto časti, je tu škôlka, doktor, zubár, cintorín, MKS a chýba tu parkovisko.
P. Martin Kručinský – je pravda, že tu chýba parkovisko, ale ako mestská polícia zabezpečí,
aby tam neparkoval niekto, kto nemá, lebo vie, že sa to nerieši.
Ing. Miroslav Blahušiak – v tomto priestore sú štyri domy, obyvatelia parkujú vo dvore alebo
pred svojou bránou, čiže to bude parkovisko pre návštevníkov lekárov, škôlky, MKS.
P. Martin Kručinský - chýba mu kontinuita, urobili sme pasport, prečo nie sú zahrnuté značky
v návrhu? Alebo priestor pri evanjelickom kostole. Doriešme to.
Ing. Dušan Novysedlák – súhlasí s dorobením chodníka na ul. Osloboditeľov, je to vstup
do mesta. Tiež schvaľuje opravy ciest. Mrzí ho jedna vec týkajúca sa projektovej
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dokumentácie rekonštrukcie budovy mestského úradu, teraz by bol za to, aby sa budova
nadstavovala. Stotožňuje sa s Kručinským, čo sa týka elektronizácie.
JUDr. Ľubomír Liskaj – vadia mu skaly pri MKS, ktoré na kraj cesty umiestnili obyvatelia.
Je to mestský pozemok, nevidí dôvod prečo by sa to malo takto ohraničovať a keď už,
tak aspoň tak cestu posunúť minimálne meter až dva do zelene. Tiež má taký názor, že cesty
sú priorita, dôležitá je aj cesta popri kanáli. A nielen kvôli ľuďom, ktorí tam majú záhradky.
V bode č.6 v návrhu je projektová dokumentácia na inžinierske siete, zrejme tam chýba cesta
do Krpelian. A taktiež sme mali zámer na Kollárovej ulici pri tržnici urobiť verejné WC. Keď
sme už mesto mali by sme v rámci vybudovania predajnej časti riešiť aj túto otázku.
P. Roman Maťko – pokiaľ ide o skaly pri MKS počkajme si, kým sa vybuduje parkovisko
pri MŠ Krížna a potom pôjdu skaly preč. Pokiaľ ide o verejné WC sl. Hybenová robí
vizualizáciu námestia v rámci svojej diplomovej práce. Budeme to mať na komisii, mestskej
rade a ak budeme súhlasiť, môžeme podľa toho postupovať.
Hlasovanie za návrh rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2016 :
Za – 9 ( Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Novysedlák, Frkáň, Ing. Hlavatý,
JUDr. Liskaj, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Ing. Antalík, Kručinský)
Rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2016 bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 13/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh prerozdelenia kapitálových výdavkov a investícií na rok 2016
II. schvaľuje
prerozdelenie kapitálových výdavkov a investícií na rok 2016
17. Rôzne
P. Roman Maťko predložil plán zasadnutí na rok 2016 (príloha č.15). Termíny
zasadnutí sú 21.4., 22.6, 29.9., 9.11. a 14.12.2016.
JUDr. Ľubomír Liskaj požiadal, aby sa termíny dodržiavali.
Ing. Dušan Antalík upozornil, že 4. zasadnutie je viac ako po 3 mesiacoch.
P. Roman Maťko po dohode s poslancami zmenil termín 4. zasadnutia na 7.9.2016. Ďalej
pokračoval informáciou, že do 15.3.2016 musíme predložiť žiadosť o získanie fin. príspevku
na projekt obnovy mestského úradu a preto je potrebné schváliť presné znenie uznesenia.
Ďalej informoval o zmene zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, ktorý zrušil ustanovenie o tom, že plat musí byť prerátaný na eurá
a taktiež sa ruší ustanovenie, že plat sa musí raz ročne prerokovať. V súvislosti s týmto
navrhol prijať uznesenie, v ktorom by bola navýšená čiastka vyjadrená v percentách.
Hlasovanie za návrh uznesenia o plate primátora :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Novysedlák, Frkáň, Ing. Hlavatý,
JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
Ďalej p. Roman Maťko informoval o záujme p. Bízika prenajať si priestory na štadióne
a prevádzkovať kaviareň.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenia takto :
Uznesenie č. 14/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva Turany na rok 2016
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II. schvaľuje
plán zasadnutí mestského zastupiteľstva Turany na rok 2016
Uznesenie č. 15/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť o nenávratný finančný príspevok z výzvy kód OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na projekt
„Obnova a zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turanoch“
II. ruší
uznesenie č. 52/2015 v celom znení
III. schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy kód OPKZP-PO4-SC4312015-6 na projekt „Obnova a zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu
v Turanoch“ s maximálnym spolufinancovaním oprávnených
výdavkov projektu
zo strany mesta Turany vo výške 12 305,16 EUR z maximálnej výšky celkových
oprávnených výdavkov 246 103,24 EUR
2. financovanie neoprávnených výdavkov predkladaného projektu, ktoré súvisia s obnovou
budovy v maximálnej výške 92 560,99 EUR
Uznesenie č. 16/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
výšku mesačného platu Ing. Miroslava Blahušiaka primátora mesta Turany podľa § 4 ods.4
zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Novým uznesením sa plat primátora
schválený uznesením č.49/2015 preschváli a rozdelí na základný plat a plat zvýšený o 37,7 %
pričom sa výška platu schváleného uznesením č.49/2015 9.12.2015 nemení.
II. určuje
primátorovi mesta Turany podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 377/2015 Z.z. základný plat
zvýšený o 37,7 % v rozsahu platného úväzku mesačne s účinnosťou od 01.03.2016
18. Diskusia a interpelácie poslancov
Ing. Miroslav Blahušiak informoval o tom, že sme požiadali o prevod pozemku
pod multifunkčným ihriskom. Ďalej informoval, že novým kronikárom mesta sa stal
Mgr. Jozef Liskaj.
P. Stanislav Kapusta, vedúci prevádzkarne, predložil cenník prevádzkarne (príloha č.16).
Cena za výkony mechanizmov sa znížili a hodinová sadzba na jedného pracovníka sa zvýšila
o jedno euro.
JUDr. Ľubomír Liskaj informoval poslancov, že vzhľadom k tomu, že od 1.1.2016 sme
mesto, poslanci majú podľa zákona č.357/2004 povinnosť predkladať oznámenia
o majetkových pomeroch. Poslanci by sa mali s týmto zákonom oboznámiť.
P. Martin Kručinský oznámil, že sa rozhodol odstúpiť z funkcie predsedu komisie
pre ekonomiku a plán. Má za to, že ju nevie odborne viesť, pretože jeho predstavy o tom, ako
by mala vyzerať hospodárska vízia na ďalšie obdobie je odlišná, druhý dôvod je ten,
že poslednú dobu sa zasadnutí komisie zúčastňuje zástupca primátora a má pocit, že dialóg
nie je vedený ku kompromisom a tretí dôvod je ten, že nie je stotožnený s investíciami,
ktoré prebehli, s ich hospodárnosťou. Keď namieta, je naňho urobený osobný útok,
že očakáva osobný prospech, a to sa ho dotýka, lebo vždy sa snažil obci pomôcť. Zostane
členom komisie.
Ing. Miroslav Blahušiak navrhol, aby si komisia zvolila predsedu.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal, aby sa do plánu dostalo maľovanie podchodu, skultúrnil
detský park v južnej časti a aby sa zastupiteľstvo zaoberalo problémom s pozemkami
p. Terekovej.
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Ing. Miroslav Blahušiak – hovorili sme s časťou rodiny, návrhy nie sú definitívne, pripravíme
ich pre zastupiteľstvo.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal o informáciu na budúce zasadnutie o situácii v súvislosti
s lokalitou Dielec aj v nadväznosti na to, že tam chceme robiť projekty na siete, ľudia chcú
stavať.
Ing. Miroslav Blahušiak – niektorí obyvatelia si nahlásili trvalý pobyt v Turanoch, my ich
k tomu nemôžeme nútiť. Pokiaľ ide o posunutie tabúľ je potrebné požiadať VÚC.
Ing. Dušan Novysedlák – mali by sme sa venovať aj problematike zamestnanosti. Aj
v súvislosti s ukončením učilišťa prídu ďalší ľudia o prácu. Bolo by dobré rokovať so SARIO
o nejakých možnostiach zamestnať ľudí.
Ing. Miroslav Blahušiak – v tomto smere vyvinul aktivitu Martin Kručinský. Je to o to
zložitejšie, že budovy v bývalej Drevine nie sú naše. Vlastníci majú záujem o prenájom,
možno aj predaj. Sú peniaze na hnedé parky, ale je tam podmienka, že ak to zoberie mesto,
do nejakej stanovenej lehoty musí park fungovať.
P. Martin Kručinský – problémom je to, že aj keď sú investori, tak chcú rozhodnutie pomaly
do týždňa a my nie sme schopní do týždňa nakontaktovať majiteľov.
P. Roman Maťko – robíme v tejto veci, aj primátor aj Kručinský, posielame fotky hál rôznym
agentúram.
Ing. Dušan Antalík – v súvislosti s ukončením učilišťa sa zaujímal, či sa nedá niečo riešiť
na VÚC, aby budova zostala pre potreby obce.
Ing. Miroslav Blahušiak sa spýtal čo by sme s ňou mali robiť?
Ing. Dušan Antalík – penzión pre dôchodcov.
Ing. Miroslav Blahušiak – VÚC to nebude dávať, ale predávať. Nemáme žiadne oficiálne
informácie, čo s tým bude ďalej. Rokoval aj s riaditeľom gymnázia v Sučanoch, či by nebolo
vhodné dať internát gymnáziu, ale zrejme to nepôjde.
Ing. Ivan Jesenský informoval o tom, že zastupiteľstvo oslovil p. Milan Fúčela v súvislosti
s tragédiou, ktorá sa stala v lokalite Zábrehy v roku 1960. P. Milan Fúčela je autorom knihy
„Tak ma Pán Boh vedie“, v ktorej opisuje rodinnú tragédiu, keď v kanáli pri záchrane topiacej
sa dievčiny zahynul p. Tobiáš Fúčela, brat autora knihy. P. Milan Fúčela navrhuje
na pamiatku tejto udalosti vyhotoviť a umiestniť na mieste tragédie pamätník. Komisia si
tento šľachetný čin p. Tobiáša Fúčelu nesmierne váži a ctí. P. Milan Fúčela daroval svoju
knihu miestnemu múzeu. Komisia zároveň odporúča zakúpiť niekoľko výtlačkov do miestnej
knižnice a takto dostať do povedomia čitateľskej verejnosti túto udalosť. Ďalej navrhuje
v Hlase Turian uverejniť citáciu o udalosti z tejto knihy (uznesenie komisie – príloha č.17).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenia takto :
Uznesenie č. 18/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
do funkcie mestského kronikára Mgr. Jozefa Liskaja s platnosťou od 1.1.2016
Uznesenie č. 20/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
oznámenie p. Martina Kručinského vo veci vzdania sa funkcie predsedu Komisie
pre ekonomiku a plán pri MsZ v Turanoch
Uznesenie č. 21/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
informáciu predsedu Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov pri MsZ
v Turanoch Ing. Ivana Jesenského o požiadavke rod. Fúčelovej
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19. Schválenie uznesenia
JUDr. Ľubomír Liskaj predniesol návrh uznesenia z 1. zasadnutia MsZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing.Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing.- Antalík)
Poslanci schválili uznesenie z 1.zasadnutia MsZ.
14. Záver
Zo strany poslancov MsZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, primátor mesta
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

I. overovateľ : Ing. Dušan Antalík
II. overovateľ : Jozef Frkáň
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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