ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 21.04.2016 v MKS v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MZ : 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
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 MZ je uznášania schopné.
Primátor mesta určil za overovateľov p. Martina Kručinského a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : p. Alena Šimková, p. Antónia Kocholová a p. Jozef Michlík.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
6. VZN o Mestskej polícii Turany
7. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
8. VZN o niektorých podmienkach držania psov
9. Správa o sociálnej starostlivosti na území mesta Turany
10. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2015
11. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2015
12. Rôzne
13. Diskusia a interpelácie poslancov
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov

1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov a MZ je uznášania schopné.
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2. Schválenie programu
Primátor mesta oboznámil prítomných s programom. P. Martin Kručinský navrhol
doplniť do programu voľbu predsedu ekonomickej komisie. Ďalej vyslovil výhrady k bodu
rôzne. Aj dnes sú v návrhu na uznesenie veci, ktoré sú riešené v bode rôzne a v minulosti to
nebolo štandardom. Napríklad voľby do rady školy, vieme o tom už dlhšie. Odporúčal by,
aby takéto veci boli v programe a nie v bode rôzne.
Primátor mesta – voľba bola vždy v bode rôzne, sú to len návrhy z rady a zástupcovia sa
dokreovali na zastupiteľstve.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Jaroslav Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný.)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta určil za overovateľov p. Martina Kručinského a JUDr. Ľubomíra
Liskaja. Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov p. Alenu Šimkovú,
p. Antóniu Kocholovú a p. Jozefa Michlíka.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 7 (Ing. Ivan Jesenský, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr.
Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík)
(Ing. Jaroslav Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný.)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1).
Správu o plnení uznesení dostali poslanci 2 dni pred zasadnutím.
Mgr. Peter Kračmer informoval o uzneseniach, ktoré sa plnia :
- uznesenie č.38/2015 – ukladá riadiacemu tímu pripraviť zámer spracovania PHSR
do 30.11.2015 - uznesenie sa plní, riadiaci tím zasadal 3.12.2015, vypracovanie bolo zadané
odbornému spracovateľovi (primátor mesta doplnil – predpokladá, že asi do dvoch týždňov
bude pripravený hrubý náčrt, potom zvolá komisiu a tá sa k tomu vyjadrí)
- uznesenie č.40/2015 – schvaľuje zámer vybudovania parkovacích miest v južnej časti obce uznesenie sa plní, projektová dokumentácia je vypracovaná, pripravuje sa proces povoľovania
stavby.
P. Roman Maťko zástupca primátora – prípravné práce boli pozastavené z dôvodu
pripomienok jedného občana a poslanca. Parkovisko bolo navrhnuté tak, aby bolo čo najďalej
od okien bytovky, aby bola zachovaná zeleň a oddychové zóny, ktoré tam sú.
V tejto súvislosti vystúpil p. Peter Rapšík a navrhol urobiť parkovisko v areáli škôlky, tam
kde je pizzéria.
Primátor mesta – je to mestský pozemok, musí sa to navrhnúť aj s primeranou zeleňou,
v budúcnosti by to prispelo k riešeniu parkovania.
P. Roman Maťko – v prípade súhlasu v tomto roku by sme to projekčne pripravili a na budúci
rok by sme to zahrnuli do investícií.
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Mgr. Peter Kračmer pokračoval :
- uznesenie č.57/2015 – ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu fin. hospodárenia
základnej školy - uznesenie sa plní
- uznesenie č.4/2016 – žiada komisiu školstva predložiť na budúce zasadnutie MZ návrh
na podporu vybraných jednotlivcov - informáciu podá predseda komisie (Ing. Ivan Jesenský
predseda komisie – uznesenie je splnené, je to vo VZN, ktoré sa bude dnes schvaľovať.)
- uznesenie č.17/2016 – odporúča primátorovi mesta uzavrieť rámcovú zmluvu
so spoločnosťou ENVI-PAK - uznesenie sa plní, zmluva by mala byť uzatvorená v týchto
dňoch.
Primátor mesta – zmluva je podpísaná.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal ako je riešený odpad na Trusalovej.
Primátor mesta - odpad zbiera Brantner, platia rovnaké podmienky ako pre zber tu v meste.
Sú tam aj nádoby na separovaný zber. Chatári majú záujem viac sa angažovať do zberu
komunálneho odpadu. Pokiaľ ide o chatárov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Turany, zákon
hovorí, že nemôžeme vyrúbiť daň za odpad dvakrát. Problém máme aj so záhradkárskymi
osadami.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal primátora, aby aj z pozície člena Rady ZMOS-u, preveril aké
sú možnosti riešenia problému s odpadom v chatárskych príp. záhradkárskych osadách.
Ing. Ľubomír Kapusta – existuje občianske združenie chatárov, oslovili sme všetkých, len
zatiaľ je tam málo členov. Združenie je za to, aby sa nádoby dali aj inde a je ochotné za ne
platiť.
Mgr. Peter Kračmer – uznesenie č.19/2016 – ukladá komisii výstavby preveriť stav cesty
do Kánova - informáciu podá predseda komisie.
P. Roman Maťko, predseda komisie, požiadal o predĺženie termínu do najbližšieho zasadnutia
MZ, lebo komisia ešte nezasadala. Bol sa pozrieť na tú cestu, momentálne sa tam teraz stavia
jeden dom, budú si riešiť prípojky a aj ďalšie pozemky sú na predaj.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 22/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných
kontrol v období 10.3.2016 – 21.4.2016 (príloha č.2). Správu dostali poslanci 2 dni
pred zasadnutím.
Mgr. Peter Kračmer informoval o výsledku z vykonaných kontrol platenia dane
z nehnuteľnosti fyzických osôb. V mesiaci október vykonal so zástupcom správcu dane 12
kontrol na mieste – v troch prípadoch skutočný stav súhlasil s priznaním, osem prípadov bol
skutočný stav zastavanej plochy väčší ako bolo uvedené v priznaní a v jednom prípade stavba,
ktorá bola skolaudovaná, nebola uvedená v daňovom priznaní. Zistené nedostatky boli
postúpené príslušnému referátu, vtedy obecného úradu, pričom rozdiel v klasifikácii
a veľkosti nehnuteľnosti si mali daňovníci podať formou daňových priznaní. V roku 2016 sú
kontroly naplánované na druhý polrok.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 22/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 10.03.2016 do 21.04.2016
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6. VZN o Mestskej polícii Turany
P. Roman Maťko, zástupca primátora, predložil návrh VZN o mestskej polícii (príloha
č.3). Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím. P. Maťko informoval o proteste
prokurátora proti VZN obce Turany o obecnej polícii, ktorá navrhuje toto VZN zrušiť
a schváliť nové VZN. Ďalej p. Maťko informoval o pripomienkach JUDr. Pachníka k návrhu
VZN – v úvode podľa § 6 doplniť „ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g“ a v článku 3 záverečné
ustanovenia ods. 2 v bode a, b a c sa vypúšťajú dátumy.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal primátora ako člena Rady ZMOS-u, aby sa ZMOS zaoberal
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, jeho zjednodušením.
Primátor mesta – ZMOS to má ako jednu z úloh.
JUDr. Ľubomír Liskaj – takéto VZN pre občanov nebudú slúžiť k ničomu, pretože nebudú
vlastne vedieť o čom to je. Okrem formálnej stránky to nespĺňa žiadnu. V organizačnom
poriadku by mala byť uvedená štruktúra polície. Ako zastupiteľstvo máme dosah na políciu
v tom zmysle, že rozhodujeme o zriadení a zrušení a cez rozpočet.
P. Martin Kručinský navrhol zverejniť zákon o obecnej polícii.
Hlasovanie za návrh VZN č.4/2016 o Mestskej polícii Turany s pripomienkami JUDr.
Pachníka :
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
VZN č.4/2016 o Mestskej polícii Turany bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 23/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
1. protest prokurátora zo dňa 29.03.2016 proti VZN obce Turany o obecnej polícii
2. návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č. 4/2016 o Mestskej polícii Turany
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 4/2016 o Mestskej polícii Turany
7. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
P. Roman Maťko, zástupca primátora, predložil návrh VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta (príloha č.4). Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím. P. Maťko
informoval o zmenách v návrhu :
- dotáciu možno schváliť aj pre fyzickú osobu, nielen pre fyzickú osobu – podnikateľa
- na základe pripomienky Ing. Jesenského sa dopĺňa, že žiadatelia nemusia mať zriadený účet
- rušia sa dátumy v §10 ods. 2.
JUDr. Ľubomír Liskaj navrhol, aby tam zostal účet a doplnilo sa „pokiaľ ho má zriadený“.
Hlasovanie za návrh VZN č.5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turany
s pripomienkami :
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
VZN č.5/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Turany.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 24/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
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I. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č. 5/2016 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Turany
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Turany
8. VZN o niektorých podmienkach držania psov
Návrh VZN dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.5). Vzhľadom
k doručeniu väčšieho množstva pripomienok, najmä od JUDr. Pachníka, p. Maťko navrhol,
z dôvodu ich posúdenia a prípadného zapracovania do návrhu, stiahnuť z dnešného rokovania
VZN o niektorých podmienkach držania psov.
JUDr. Ľubomír Liskaj vyslovil pripomienku, že by sa nemali obchádzať komisie a mali by sa
vyjadrovať k VZN.
VZN o niektorých podmienkach držania psov bolo stiahnuté z rokovania.
9. Správa o sociálnej starostlivosti na území mesta Turany
Mgr. Alena Pirháčová predložila správu o sociálnej starostlivosti v oblasti
opatrovateľskej služby (príloha č.6). Materiál dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím. Keďže
Mgr. Pirháčová bola ospravedlnená z dnešného zasadnutia, o správe informovala p. Antónia
Kocholová predsedníčka komisie sociálno-zdravotnej. Opatrovateľská služba sa riadi podľa
zákona č. 448/2008. Keď si podá občan žiadosť, posiela sa to posudkovej lekárke a ona určí
stupeň odkázanosti, musí to byť najmenej druhý stupeň, a na základe tohto stupňa sa určí akú
starostlivosť klient potrebuje. Výška úhrady sa určuje podľa rozsahu práce opatrovateľky.
Informovala o tom, komu je možné poskytnúť opatrovateľskú službu, komu sa nemôže
poskytovať, aké úkony vykonáva opatrovateľka a aké požiadavky musí spĺňať opatrovateľka.
Momentálne máme jednu opatrovateľku, jednu opatrovanú osobu a dve podané žiadosti.
Počet vybavených žiadostí na umiestnenie v zariadení pre seniorov a domovoch sociálnej
starostlivosti bol v roku 2015 22 a v tomto roku je to zatiaľ 6. V správe je tiež navrhnutá
úľava platenia poplatku za opatrovateľskú službu pre občana, ktorý je slobodný, bezdetný,
býva sám a poberá dôchodok maximálne 350 € mesačne.
Ďalej informovala, že v roku 2015 žilo v meste 14 občanov nad 90 rokov, 149 občanov
nad 80 rokov. Rozpočet na rok 2015 bol 3.200,- €. Na základe žiadostí komisia priznala
jednorazovú finančnú výpomoc 35 občanom. Vianočná dávka bola vyplatená občanom nad 90
rokov a 88 a 89 ročným podľa možností rozpočtu. Ďalej na základe žiadostí bola priznaná
výpomoc 15 rodinám s deťmi a 13 zdravotne ťažko postihnutým občanom.
Ing. Dušan Antalík – táto úloha o podaní správy vznikla na základe diskusie na minulom
zastupiteľstve. Na základe nejakej analýzy, zhodnotenia stavu aký je momentálne v Turanoch,
sa mala prerokovať prípadná zmena úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Primátor mesta – dodatok sme schválili, platí stále, len sme sa dohodli, že to 21.4.
prehodnotíme.
Vzhľadom k tomu, že bolo 16,00 hod. primátor mesta prerušil rokovanie a ponúkol občanom
možnosť vystúpiť so svojimi pripomienkami.
16,00 hod. – vystúpenie občanov
Ing. Ľubomír Kapusta a p. Jaroslav Pavelica sa informovali na cestu na Trusalovej
od autocampingu na bývalý Marias a Melišé lúku. Počuli, že je to už súkromná cesta.
Primátor mesta – túto informáciu počul asi pred dvoma týždňami a riešime to v spolupráci
s našou právničkou.
Ďalej sa p. Pavelica pýtal čia je cesta na Brisko.
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Primátor mesta sa domnieva, že patrí urbáru, ale s istotou to teraz nevie potvrdiť. Otázku
vlastníctva cesty by si mal urbár riešiť sám. Navrhol Ing. Kapustovi a p. Pavelicovi, aby sa
spolu stretli na úrade.
Pokračovanie bodu č.9 :
JUDr. Ľubomír Liskaj doplnil, že sociálna starostlivosť to nie je len opatrovanie, ale je
poskytovaná aj formou donášky stravy pre občanov. Pokiaľ ide o návrh úľavy, ako je uvedený
v správe, treba posúdiť či aj iné kategórie do tohto nespadajú.
Primátor mesta navrhol komisii sociálno-zdravotnej, aby pripravili a zdôvodnili finančnú
analýzu prehodnotenia poplatku, posúdenie prípadného zníženia v súvislosti s rozpočtom
a navrhli komplexnejšie výnimky.
Ing. Dušan Novysedlák navrhol dať stručnú informáciu do Hlasu Turian o tom, že mesto
poskytuje takúto službu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 25/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o sociálnej starostlivosti na území mesta Turany
II. berie na vedomie
správu o sociálnej starostlivosti na území mesta Turany
III. žiada
komisiu sociálno-zdravotnú o zdôvodnenie prehodnotenia poplatku za opatrovateľskú službu
spolu s finančnou analýzou
T : 22.6.2016
10. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2015
P. Erich Szimanský, náčelník mestskej polície, predložil správu o činnosti za rok 2015
(príloha č.7). Správu dostali poslanci 7 dní pred zasadnutím.
Mgr. Peter Kračmer v súvislosti so zámermi v správe informoval, že mestská rada odporučila
pri úprave rozpočtu navrhnúť zakúpenie kamery.
P. Martin Kručinský vyslovil výhrady k činnosti mestskej polície. Dlhodobo presadzuje,
aby bolo viac príslušníkov polície, aby bola pokrytá ich činnosť. Je tu ale otázka, či je tá
činnosť vykonávaná efektívne, napr. na úseku dopravy čo sa týka vrakov áut, dnes
pred zastupiteľstvom ich napočítal šesť. Čo sa týka státia áut dnes sa prešiel po meste a na
uliciach M.R. Štefánika, Moyzesova a 1.mája parkujú autá tak, že by tadiaľ neprešlo hasičské
auto. Aj na poslednom zastupiteľstve žiadal, aby sme upozornili ľudí, že zle parkujú,
nedodržujú vzdialenosť 1,5 m na chodníku, napr. ul. Mierová. A toto musí polícia riešiť.
Taktiež porušovanie dopravných značiek, napr. ako dnes pred MKS. Najviac mu vadí
parkovanie na trávnatých plochách. Je to verejné priestranstvo, je protizákonné stáť
na trávnatej ploche. Ďalej čo sa týka pitia alkoholu na verejných priestranstvách.
Napr. pred poštou je tam stále človek, čo vykrikuje na ľudí, alebo v piatok večer mladí ľudia
na zastávkach, na tržnici, železničnej stanici popíjajú. Vidí to a polícia to nevie vyriešiť.
P. Erich Szimanský – pokiaľ vie alkohol na verejnom priestranstve nie je priestupkom ani
trestným činom. Nemôžu zakázať piť 18-násť ročným. Snažia sa ich k tomu viesť, aby nepili
na verejnosti. A napr. stanica nie je priestor, ktorý by mali kontrolovať, ale aj napriek tomu to
robia. Mali by zavolať železničnú políciu, ale idú tam aj tak. Pokiaľ ide o parkovanie
na trávnatých plochách, ako verejné priestranstvo sú väčšinou plochy, ktoré kosí mesto.
Ostatné plochy patria väčšinou p. Gomolovej. A ako policajt nemá právo zasiahnuť
na súkromnom pozemku.
P. Martin Kručinský – nesúhlasí s tým, má právo zasiahnuť.
P. Roman Maťko – pokiaľ ide o zvýšenie počtu policajtov, nebráni sa tomu, treba to zvážiť,
treba povedať, či je to potrebné, aký to bude mať dopad na rozpočet, ale tretí policajt určite
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nepomôže vykryť nepretržite celý rok. Momentálne je proti zvyšovaniu počtu policajtov.
Čo sa týka parkovania snažíme sa robiť parkoviská, ale môžeme ich robiť len na našich
pozemkoch. Čo sa týka ulíc popri rodinných domoch, je to problém. On sám si dáva auto
do dvora a vadí mu, že iní nie. Čo sa týka južnej časti mesta je fakt, že áut je veľa a ľudia
musia niekde parkovať. Kde ich majú dať?
P. Martin Kručinský – keď býval v Záturčí, nikto sa ho nepýtal, či má kde parkovať. Dostal
hneď pokutu.
P. Pavel Pohánka – spýtal sa p. Kručinského či to teraz znamená, že keď dostával pokuty on,
tak budeme dávať pokuty aj ostatným. Nech teda zastupiteľstvo vyrieši, kde majú ľudia
parkovať.
P. Martin Kručinský mu odpovedal, že je to zákon. Keď dnes dovolíme občanom porušovať
predpisy na úseku dopravy, tak zajtra budú porušovať na úseku verejného poriadku, pozajtra
bude čo? Polícia je výkonná moc samosprávy, oni sú tí, ktorí to majú riešiť.
P. Pavel Pohánka – ale to nie je riešenie. Keď si zaparkujú autá na celej Obchodnej ulici,
lebo to môžu, bude to lepšie?
P. Martin Kručinský – môže to byť aj opačne, on tiež nemusí mať svoje autá
vo dvore, zaparkuje ich na najfrekventovanejšiu ulicu, ako budú spokojní spoluobčania?
Primátor mesta – máme pasport dopravného značenia, ktorý hovorí, že od 22. hodiny
do 6. hodiny ráno v zóne, kde sú rodinné domy, nemôžu parkovať autá na komunikáciách.
Pripravíme informáciu pre občanom do Hlasu Turian, na webovú stránku, aby boli niekoľko
mesiacov o tejto skutočnosti informovaní.
P. Martin Kručinský navrhol dať do Hlasu Turian oznámenie o generálnom pardone ľuďom,
ktorí parkujú vonku, možno na tri mesiace. Upozorníme ich, že tak ako stoja, porušujú zákon
o pozemných komunikáciách.
Primátor mesta informoval o sťažnosti p. Gomolovej na parkovanie na jej pozemkoch.
P. Pavel Pohánka pokiaľ ide o bezdomovca, ktorý vykrikuje pred poštou, tento mesiac ho
dvakrát riešil, poslal ho odtiaľ preč. Ale na druhý deň sa vráti a on ako policajt nie je 24 hodín
v službe.
P. Jozef Frkáň – ale sú tu aj súkromné pozemky, ktoré zasahujú do cesty. Ako to budeme
riešiť? Vykúpme teda cesty.
Primátor mesta – sú judikáty, ktoré riešia čo je verejný priestor. Aj zelená plocha by mala byť
súčasťou cesty. Skúsme to tou osvetou aspoň v tej časti s rodinnými domami naštartovať.
V južnej časti, pokiaľ sa nerozšíria parkovacie plochy, s týmto problémom veľa neurobíme.
P. Erich Szimanský sa spýtal p. Kručinského kde je tých šesť vrakov áut, ktoré spomínal.
Lebo je rozdiel vrak a vozidlo bez značky a registrované vozidlo so značkou, ktoré je
momentálne v oprave.
P. Martin Kručinský – zákon hovorí, že ak chce občan odhlásiť vozidlo z evidencie, mal by
doniesť potvrdenie o tom, či ho zošrotoval. Ak toto neurobí, je to problém a je to bremeno
mesta. Keby prišla kontrola zo životného prostredia, tak na náklady mesta je mesto povinné to
dať odtiahnuť na špeciálne parkovisko alebo zlikvidovať. Takéto autá bez značiek sú dve
na Moyzesovej ulici, sanitka je pri Pohánkovi, na križovatke Mierová Brodzany pri detskom
ihrisku je Avia, na Hviezdoslavovej sú dve takéto autá, na Robotníckej je jedno.
Primátor mesta – keď nemá značky, je to vrak. Treba upozorniť majiteľov, dať im príp.
nejaký pardon, aby to vyriešili. Ak nie, pôjde to ako vrak preč a odstráni to oprávnená
organizácia.
JUDr. Ľubomír Liskaj – pripomienkoval, že táto správa mala byť prerokovaná v komisii,
ktorá by mala riešiť tieto pripomienky.
Ing. Dušan Antalík – tento problém sa stále opakuje. Osobne pred rokom alebo dvoma nebol
za represie a vtedy sa tiež dohodlo, že sa bude robiť osveta a dnes znova. Myslí si, že ten
efekt je slabý. Nie je za represie, ale je otázka či je osveta postačujúca, lebo reakcia ľudí nie je
žiadna.
Primátor mesta – teraz je to iné, lebo máme schválenú značku zóna zákazu státia od 22. do 6.
hodiny. Čiže osveta sa bude týkať tejto značky.
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P. Roman Maťko – budú sa tomu venovať v komisii.
Ing. Dušan Novysedlák sa vyjadril k správe :
- súčasný počet policajtov je v tejto situácii podľa neho postačujúci, odôvodňuje to aj tým,
že nie je tu nejaký veľký podnik, nemáme vypuklú rómsku otázku a kriminalita nie je vysoká
- v správe mu chýba vyhodnotenie kamerového systému
- parkovanie na ceste a verejnom priestranstve preberú v komisii, ale už sa nebude prikláňať
k tomu, aby sme sa k tomu stavali takým benevolentným spôsobom
- odporučil, aby policajti v každom Hlase Turian písali správu z činnosti
- požiadal policajtov, keďže sa blíži leto a sú miesta, kde sa mládež stretáva, napr. pri lekárni
v južnej časti, aby venovali pozornosť rušeniu nočného pokoja.
P. Erich Szimanský – pokiaľ ide o mládež pri zdravotnom stredisku, vedia o tom, riešia to,
myslí si, že je to už lepšie, ale stane sa, že ľudia sa sťažujú, zavolajú policajtov, ale kým prídu
z druhej časti mesta, už sú mladí preč a je zle na policajtov, že kde boli.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal všetkých, aby sa ukľudnili. Policajti vedia, že robia niečo
pre mesto, myslia si, že to robia dobre. Martin Kručinský určite nemyslí to, o čom hovoril,
zle. Myslí na to, aby sa situácia v meste zlepšovala. Hľadajme spôsob, ako to vyriešiť.
P. Erich Szimanský – my si vidíme robotu, ktorú robíme a so všetkým sa nedá vyjsť vonku
a povedať toto sme spravili. Zlepšila sa situácia aj pokiaľ ide o vlámania do obchodov,
či pokiaľ ide o krádeže bicyklov. Po jednom neslúžia preto, že by chceli, ale preto,
aby vykryli viac hodín.
P. Antónia Kocholová aj napriek tomu, čo sa tu hovorí, môže potvrdiť, že keď ich človek
zavolá, prídu. Keď mali problém v obchode s utečencami, hneď prišli, zasiahli. Taktiež
poďakovala p. Szimanskému za pomoc, ktorú poskytol jej otcovi, keď mal zdravotné
problémy počas volieb.
P. Jozef Frkáň – myslí si, že je to kruté voči občanom v severnej časti. V južnej časti sa to
neporušuje?
Primátor mesta – v južnej časti na to nie sme technicky uspôsobení.
P. Jozef Frkáň – keď nie sme v južnej časti, tak nemôžeme byť ani v severnej časti. Ak to má
byť, tak aj v južnej časti.
Primátor mesta – kým nebudú vybudované parkoviská, nevieme to zabezpečiť.
P. Roman Maťko navrhol, aby sa to prebralo na komisii a navrhneme riešenia.
JUDr. Ľubomír Liskaj – pokiaľ je pasport schválený, treba značky objednať. Ale prečo by
mali byť z toho vyňaté rodinné domy v južnej časti?
Primátor mesta – ešte v minulom zastupiteľstve informoval, že z dôvodu obmedzených
parkovacích miest aj z dôvodu nevysporiadaných pozemkov, nedokážeme zabezpečiť
dostatok parkovacích miest v južnej časti. Keď sa riešil pasport, nikto nenamietal. Vtedy keď
sa to pripomienkovalo, nebol až taký akútny problém s parkovaním. Navrhli sme to hlavne
kvôli zimnej údržbe, aby si aspoň v noci dávali ľudia autá do dvora. Išlo hlavne o ulice
Mierová, 1. mája, Hviezdoslavova, Jánošíkova.
P. Jozef Frkáň – v južnej časti sa riešia parkoviská, v severnej nič. V južnej časti sú garáže
pri Váhu, ale ľudia si tam nedávajú autá.
Hlasovanie za uznesenie, ktorým MZ ukladá komisii výstavby, životného prostredia
a verejného poriadku prerokovať pripomienky poslancov a zástupcovi primátora zabezpečiť
výrobu a osadenie dopravného značenia zóny v súlade s platným pasportom dopravného
značenia :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Jozef Frkáň)
(Ing. Jaroslav Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný.)
Uznesenie bolo schválené.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 26/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2015
II. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2015
III. ukladá
1. komisii výstavby, životného prostredia a verejného poriadku prerokovať pripomienky
poslancov k parkovaniu
2. zástupcovi primátora zabezpečiť výrobu a osadenie dopravného značenia zóny v súlade
s platným pasportom dopravného značenia
11. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2015
P. Roman Maťko predložil správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta
Turany za rok 2015 (príloha č. 8). Správu poslanci dostali 7 dní pred zasadnutím.
P. Roman Maťko vyzdvihol tri významné udalosti – dve odovzdania hasičských vozidiel –
zrepasovanej Tatry 148 a druhé Iveco Daily. Treťou významnou udalosťou pre hasičský zbor
bolo konanie Majstrovstiev Slovenskej republiky v hasičskom športe. Boli sme oslovení,
aby sme ich zorganizovali. Sme jediní na Slovensku, ktorí organizovali majstrovstvá dvakrát
a máme len pozitívne ohlasy. V správe je navrhnutý odpredaj traktora Zetor a zapožičanie
Avie 30 múzeu v Priekope.
P. Martin Kručinský – v správe mu chýba informácia o čerpaní financií z rozpočtu mesta.
Ďalej sa zaujímal, či sa budú dopĺňať noví členovia a či sa bude opravovať stará hasičská
zbrojnica.
P. Roman Maťko – v rámci možností chceme tento rok opraviť na starej zbrojnici aspoň
strechu. Pokiaľ ide o rozpočet na požiarnu ochranu v súčasnej situácii máme dostatočné
vybavenie a pokiaľ neprídu nejaké mimoriadne udalosti, nie je potreba zvyšovať rozpočet. Čo
sa týka členov, chceme mať len takých, ktorí môžu v zbore pracovať. Pracujeme s deťmi
a z toho kolektívu sa vždy nájdu takí, ktorí zostanú aj v dospelosti alebo aj starší sami prejavia
záujem a prihlásia sa za člena.
JUDr. Ľubomír Liskaj – pokiaľ ide o Aviu, ktorú chceme dať do múzea, treba zvážiť aj
možnosť, že by zostala v starej zbrojnici ako súčasť nášho múzea.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 27/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2015
II. berie na vedomie
správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2015
III. schvaľuje
odpredaj motorového vozidla traktor Zetor 8011, Ev.č. MT 462 AB
IV. súhlasí
s dočasným odhlásením motorového vozidla DVS 12 Avia 30, Ev. č. MT 845 AT z evidencie
motorových vozidiel na 5 rokov a s umiestnením tohto vozidla v hasičskom múzeu
V. odporúča
v rámci finančných možností opraviť starú hasičskú zbrojnicu
12. Rôzne
P. Roman Maťko informoval o návrhu uznesenia v súvislosti s dohodou o urovnaní
medzi mestom Turany a Mgr. Antonom Ančicom vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov
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na pozemku KN-C č. 171/4. Podiel obce 11,3 m² bol na základe zmluvy predaný Miestnym
národným výborom Turany v roku 1988. Nastala chyba na katastri, bolo tam uvedené dvojité
vlastníctvo, čiže ide len o opravu chyby.
Ďalej p. Maťko informoval o návrhu zástupcov mesta Turany do rád škôl. V MŠ Krížna
navrhujeme týchto zástupcov : Roman Maťko, Ing. Peter Šimún, Bc. Iveta Jesenská, Alena
Šimková, MŠ Obchodná : Roman Maťko, Ing. Peter Šimún, JUDr. Ľubomír Liskaj, Antónia
Kocholová a ZŠ : Roman Maťko, Ing. Miroslav Blahušiak, Ing. Ivan Jesenský, Ing. Monika
Bačeová.
P. Martin Kručinský – bol v dvoch radách školy v MŠ Krížna a ZŠ, pomáhal škôlke, či už
vecne, dostali notebook, pomáhal aj v ďalších projektoch. V rade školy podporoval návrhy,
ktoré boli na zefektívnenie, až kým nevytkol p. riaditeľke, že nemajú zverejnený štatút a iné
procesné chyby. Možno aj to je dôvod, prečo teraz nie je v návrhu. Ďalej uviedol,
že na zástupcu primátora dávame veľa vecí – požiarna ochrana, dávame mu robiť operatívu,
je predsedom komisie výstavby. Myslí si, že viacerí by mohli pracovať v týchto orgánoch.
Primátor mesta mu odpovedal, že je predsedom rodičovského združenia na ZŠ Turany a jeho
zvolenie do rady školy je takmer isté. Vidíme v tom posilnenie zastúpenia mesta týmto
spôsobom. Čiže päť členov by zastupovalo mesto. P. Kručinský má pravdu, primátor sám
pripomienkoval niektoré veci – základné materiály, program, neprerokovávali sa na školskej
rade určité materiály. Treba na to znova upriamiť pozornosť.
Ing. Dušan Novysedlák navrhol Ing. Dušana Antalíka do rady školy niektorej materskej školy.
P. Roman Maťko – je to návrh, každý poslanec môže dať pripomienku, iný návrh. Pokiaľ ide
o jeho pracovnú vyťaženosť, nevidí v tom problém, pracovať ho baví.
JUDr. Ľubomír Liskaj ponúkol svoje miesto v rade školy Ing. Dušanovi Antalíkovi.
Poslanci súhlasili s návrhom členov v jednotlivých radách škôl ako aj s návrhom JUDr.
Liskaja, aby sa členom rady školy MŠ Obchodná stal Ing. Antalík.
Ďalej p. Roman Maťko informoval o žiadosti mesta Martin o poskytnutie finančných
prostriedkov na zabezpečenie Turčianskych hier mládeže. Keďže mesto Martin má
momentálne problémy túto akciu financovať, nachádzajú sa v nútenej správe, požiadali nás,
ako aj obce Turca, o príspevok.
Ing. Ivan Jesenský – hry stoja celkovo 6.000,- €. Mesto Martin oslovilo so žiadosťou všetky
obce v Turci, v ktorých je základná škola s ročníkmi 1 až 9. Je aj taká možnosť, že sa hry
tento rok neuskutočnia, ale myslí si, že by to bola chyba. Komisia navrhuje prispieť sumou
500,- €.
Primátor mesta – súhlasí s tým. V minulých rokoch náklady znášalo mesto Martin, teraz by
sme mali aj my podieľať.
Ing. Dušan Novysedlák – podporuje tento návrh s tým, aby sa propagovalo, že sme to
podporili.
P. Martin Kručinský ekonomická komisia taktiež súhlasila s podporou. Ďalej pokračoval
informáciou o voľbe nového predsedu komisie pre ekonomiku a plán. Komisia navrhla ako
predsedu Ing. Jaroslava Hlavatého.
Hlasovanie za schválenie Ing. Jaroslava Hlavatého ako predsedu komisie pre ekonomiku
a plán :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Jaroslav Hlavatý)
Ing. Jaroslav Hlavatý bol schválený ako predseda komisie pre ekonomiku a plán.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 28/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh členov do rady MŠ Krížna, MŠ Obchodná a ZŠ Turany
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II. schvaľuje
zástupcov mesta Turany v radách škôl nasledovne:
Rada MŠ Krížna :
1. Roman Maťko
2. Ing. Peter Šimún
3. Bc. Iveta Jesenská
4. Alena Šimková
Rada MŠ Obchodná: 1. Roman Maťko
2. Ing. Peter Šimún
3. Ing. Dušan Antalík
4. Antónia Kocholová
Rada ZŠ Turany:
1. Roman Maťko
2. Ing. Miroslav Blahušiak
3. Ing. Ivan Jesenský
4. Ing. Monika Bačeová
Uznesenie č. 29/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh dohody o urovnaní medzi obcou Turany a p. Mgr. Antonom Ančicom vo veci
usporiadania vlastníckych vzťahov na pozemku parc. registra C KN, parc. č. 171/4 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 34 m² v k.ú. Turany
II. schvaľuje
dohodu o urovnaní medzi mestom Turany a p. Mgr. Antonom Ančicom, nar. 21.08.1950
trvale bytom Kukučínova 235/5, Bytča vo veci usporiadanie vlastníckych vzťahov na
pozemku parc. registra C KN parc. č. 171/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m² kde
podiel mesta Turany je 2/6 (11,3 m²). V zmysle tejto dohody mesto Turany uznáva, že
vlastníkom jej dosiaľ evidovaného spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 2/6-iny na
predmetnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Turany je Mgr. Anton Ančic
v spoluvlastníckom podiele 2/6 – tiny.
Uznesenie č. 30/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť mesta Martin o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie Turčianskych
hier mládeže 2016
II. schvaľuje
finančnú dotáciu vo výške 500,- €
Uznesenie č. 32/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
Ing. Jaroslava Hlavatého za predsedu komisie pre ekonomiku a plán
13. Diskusia a interpelácie poslancov
Ing. Dušan Antalík informoval o požiadavke občanov z južnej časti mesta, aby mesto
rokovalo so SAD a navrhlo, aby autobus, ktorý ráno o 6,00 hod. odchádza z Turian
z parkoviska v južnej časti a poobede sa vracia, mal zastávku aj v južnej časti.
Primátor mesta – s touto požiadavkou pôjde aj so zástupcom osobne do SAD.
Ing. Ivan Jesenský požiadal, aby bolo dané do uznesenia, že MZ ukladá zástupcovi primátora
kreovať redakčnú radu Hlasu Turian v zložení šéfredaktor, nominanti mestského úradu,
základnej školy, materskej školy a komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti
občanov.
Primátor mesta – navrhol, aby sa k tomu vyjadrili komisie a dali návrh do zastupiteľstva.
P. Martin Kručinský – navrhol, aby táto redakčná rada rozšírila svoje pôsobenie aj
na sociálnych médiách, napr. facebook.
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Primátor mesta – ale musíme hovoriť o oficiálnych stránkach mesta.
P. Martin Kručinský – dnes je taká doba, že organizácie sa snažia zachytiť akúkoľvek
komunikáciu, lebo niekedy sa môže stať, že aj z neoficiálnej komunikácie sa môže stať
negatívna, ktorá keď sa nezachytí, môže mať dôsledky ako máme dnes v súvislosti
s neštandardnými stranami v parlamente.
Primátor mesta – mesto je na facebooku, máme oficiálnu stránku, kde sa môžu občania pýtať.
Sú rôzne stránky, ktoré sú účelovo robené. Môžeme tam dať maximálne odporúčania pre ľudí,
aby sa obracali na konkrétnu adresu.
P. Martin Kručinský – ide o stránku priznania Turancov. Čo sa stane, keď sa niekto spýta
napr. na cyklotrasy. Sám na túto otázku odpovedal.
P. Roman Maťko – súhlasí s redakčnou radou. Pokiaľ ide o facebook – každý vie, že je tu
mestský úrad, že má úradné hodiny, sú zverejnené telefónne čísla, mesto Turany je
na internetovej stránke, je na facebooku. Inteligentný človek keď chce niečo vybaviť, vie, kde
má zavolať, za kým má prísť či kde má napísať. Ak si niekto vytvorí súkromnú stránku a dá si
tam načierno znak mesta a rieši si tam svoje komplexy, tomuto nezabránite. Nesúhlasí s tým,
aby sme reagovali na takéto stránky. Sú aj zasadnutia zastupiteľstva, ktorých termín je
zverejnený sedem dní vopred aj s programom.
P. Martin Kručinský nesúhlasí s tým. Treba si uvedomiť, kto je dneska v národnej rade. Niečo
také sa môže stať aj nám v meste. Tá generácia ľudí bude za chvíľu voliť a myslíte si, že ich
zaujíma zasadnutie mestského zastupiteľstva?
Z internetu je aj sťažnosť občana, a on sa s ňou stotožňuje, na skládku konárov pri štadióne.
Je to stred mesta, je tam štadión, parkovisko, nemalo by to tam byť. Mali by sme nájsť iný
pozemok, kde to môže byť, napr. staré ihrisko.
Primátor mesta – ľudia musia mať primeranú vzdialenosť, aby tie konáre doniesli. Na staré
ihrisko by to veľa ľudí nedonieslo. Ľudia si zvykli na toto miesto, je tam asfalt, môžeme to
potom vyčistiť. Teraz už neštiepkuje prevádzkareň, ale iná firma.
P. Roman Maťko – momentálne nemáme vhodnejšie miesto.
Ostatní poslanci nemali pripomienky k tomuto miestu.
P. Martin Kručinský – v súvislosti s asfaltovaním ulíc by bolo dobré, keby sa hneď pripravili
aj optické káble. Či už kvôli kamerovému systému, alebo v budúcnosti možno nahradíme
rozhlas. Taktiež niektoré mestá a obce to prenajímajú operátorom.
Ing. Dušan Antalík – je to dobrá myšlienka a keby to bolo vo vlastníctve mesta, mesto by si
mohlo vyberať dodávateľov týchto služieb.
Primátor mesta požiadal p. Kručinského o východiskové podklady, aby sme mali o tom
konkrétnejšiu predstavu a mohli urobiť prepočet.
Ing. Dušan Novysedlák – pokiaľ ide o židovský cintorín, vie, že obec oslovila židovskú obec
a zostalo to bez odozvy, tak požiadal, aby sa zmapoval židovský cintorín, koľko je tam
hrobov, aké mená, spravila fotodokumentácia a aby sa pokosil.
- zábradlie na moste pri kostole na ul. Komenského je poškodené, mali by sme to upraviť
- zaujímal sa či pokročili rokovania s p. Gomolovou
- za železničným mostom na pozemok, ktorý vyťažil Váhostav, niekto vyváža zeminu. Jedná
sa s niekým ohľadne predaja?
Primátor mesta – záležitosti ohľadom p. Gomolovej sú v riešení. Pokiaľ ide o pozemok
za železničným mostom predaj s nikým neriešime. Chceme dať do zastupiteľstva návrh, aby
sme verejnou súťažou dali pozemok na ťažbu štrkov.
Ing. Dušan Novysedlák sa informoval na tartanovú dráhu.
Primátor mesta – ak to bude možné, budeme zastupiteľstvo informovať.
P. Antónia Kocholová sa informovala, či sa dá riešiť vsakovacia šachta od stanice k nadjazdu
a zrkadlo na križovatke ulíc Obchodná a Gen.Fraňu.
P. Alena Šimková požiadala, aby po zbere plastových vriec domácnosti dostávali viac
prázdnych vriec, nie len jedno.
P. Jozef Frkáň v súvislosti so separovaným zberom požiadal, aby firma Brantner nevysýpala
triedený odpad z kontajnerov do jedného auta. Ľudia majú potom pocit, že zbytočne triedia.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 31/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Ing. Ivana Jesenského na kreovanie redakčnej rady Hlasu Turian
II. žiada
primátora mesta kreovať redakčnú radu Hlasu Turian v zložení : šéfredaktor, nominanti
mestského úradu, základnej školy, materských škôl a komisie školstva, športu, kultúry
a informovanosti občanov
14. Schválenie uznesenia
P. Alena Šimková predniesla návrh uznesenia z 2. zasadnutia MZ.
Hlasovanie za uznesenie :
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
Poslanci schválili uznesenie z 2.zasadnutia MZ.
15. Záver
Zo strany poslancov MZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, primátor mesta
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

I. overovateľ : Martin Kručinský
II. overovateľ : JUDr. Ľubomír Liskaj
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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