ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 22.06.2016 v KC v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík,
Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin
Kručinský, Roman Maťko – účasť poslancov 99,9 %
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnená : Antónia Kocholová
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. Jozefa Frkáňa a p. Romana Maťku.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : p. Alena Šimková, JUDr. Ľubomír Liskaj a Ing. Dušan Antalík.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
7. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
8. VZN o niektorých podmienkach vodenia psov
9. Záverečný účet mesta Turany za rok 2015
10. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2015
11. Odpredaj nehnuteľností, odkúpenie nehnuteľností, zámena nehnuteľností
12. Rôzne
13. Diskusia a interpelácie poslancov
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov
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1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a MZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak oboznámil prítomných s programom podľa
pozvánky. Navrhol doplniť do programu body 9 a 10 a to prerokovanie protestu prokurátora
proti VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce
Turany a prerokovanie protestu prokurátora proti VZN obce Turany o hlasovaní obyvateľov
obce Turany.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 8 (Alena Šimková, 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 a Ing. Ivan Jesenský neboli počas hlasovania prítomní.)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak určil za overovateľov p. Jozefa Frkáňa
a p. Romana Maťku.
Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov p. Alenu Šimkovú,
JUDr. Ľubomíra Liskaja a Ing. Dušana Antalíka.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 8 (Alena Šimková, 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 a Ing. Ivan Jesenský neboli počas hlasovania prítomní.)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1) :
- uznesenie č.38/2015 : Obecné zastupiteľstvo Turany schvaľuje zostavenie riadiaceho tímu
na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zložení: Roman Maťko,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Ing. Jaroslav Hlavatý, Mgr. Peter Kračmer, Ing. Miroslav Blahušiak,
Ing. Dušan Novysedlák a ukladá riadiacemu tímu pripraviť zámer spracovania PHSR
do 30.11.2015. Uznesenie sa plní. Primátor mesta uviedol, že plán je spracovaný, v krátkej
dobe zvolá stretnutie komisie a plán pošle mailom aj poslancom.
- uznesenie č. 40/2015, ktorým Obecné zastupiteľstvo Turany schvaľuje zámer vybudovania
parkovacích miest v južnej časti obce medzi ulicami Obchodná a ČA, informáciu podá
zástupca primátora. Zástupca primátora Roman Maťko – prebrali to aj na komisii a navrhujú
zahrnúť vybudovanie parkoviska do investícií na budúci rok.
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- uznesenie č.26/2016 : Mestské zastupiteľstvo Turany ukladá komisii výstavby prerokovať
pripomienky poslancov k parkovaniu, to je splnené a zástupcovi primátora ukladá zabezpečiť
výrobu a osadenie dopravného značenia zóny, informáciu podá zástupca primátora. Zástupca
primátora Roman Maťko – na komisii to prerokovali a zhodli sa, že by nebolo dobré ísť touto
cestou. Navrhli zrušiť časť uznesenia. Treba určiť lokality, ktoré sú problematické a riešiť
problém tam, kde je. Dozerať na dodržiavanie zákona, aby bol zabezpečený prejazd
po komunikácii minimálne 3,5 m a zákaz parkovania na chodníku, resp. aby bol zachovaný
prechod po chodníku. Hneď po zasadnutí sa to začalo riešiť v spolupráci s mestskou políciou
na ulici ČA, kde autá už neparkujú na obidvoch stranách. Zlepšila sa aj situácia na Mierovej
ulici. Sú ulice, ktoré sú dostatočne široké a autá môžu parkovať na obidvoch stranách.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – hneď po zastupiteľstve zvolal členov mestskej
polície, prebrali to a začali aktívnejšie tieto veci sledovať. Prikláňa sa k názoru zástupcu.
Pokiaľ ide o pasport nemenil by ho, príp. v budúcnosti by sa dal pasport rozšíriť o zákazové
značky v problematických miestach.
P. Pavel Pohánka - upozorňujú vodičov, že musia zachovať prejazd min. 3,5 m.
P. Martin Kručinský - nemali by sme ustupovať voči tomu, že požadujeme od občanov,
aby plnili ustanovenia zákona o pozemných komunikáciách. Nemyslí si, že týmto spôsobom
sa situácia vyrieši. Má fotku spred pohostinstva Pohánka, kde stáli autá na obidvoch stranách
a autobus mal problém prejsť. Takisto sa nevyriešila situácia s odstavenou dodávkou v zákaze
zastavenia. Je to práca mestských policajtov, majú dbať na dodržiavanie zákonov a vyžadovať
ich plnenie.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č.26/2016 III./2 ukladá zástupcovi primátora zabezpečiť
výrobu a osadenie dopravného značenia zóny v súlade s platným pasportom dopravného
značenia :
Za – 4 (Ing. Novysedlák, Frkáň, Maťko, Michlík)
Proti – 4 (Kručinský, Ing. Antalík, Šimková, JUDr. Liskaj)
Zdržal sa – 1 (Ing. Jesenský)
Ing. Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný.
Uznesenie zostáva v platnosti.
Mgr. Kračmer pokračoval v správe o plnení uznesení. Uznesenie č. 31/2016 Mestské
zastupiteľstvo Turany žiada primátora mesta kreovať redakčnú radu Hlasu Turian. Uznesenie
sa plní. Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – treba ešte doplniť zástupcov základnej
školy.
Ing. Antalík sa zaujímal o plnenie uznesenia č.19/2016 Mestské zastupiteľstvo Turany ukladá
komisii výstavby preveriť stav cesty do Kánova.
Zástupca primátora Roman Maťko – boli sa tam pozrieť aj s komisiou, prebieha tam výstavba,
ďalšie pozemky sa predávajú, takže je predpoklad, že sa bude stavať ďalej, budú sa robiť
inžinierske siete. Odporúčajú cestu vyspraviť frézovaným asfaltom a následne urobiť
asfaltový nástrek.
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných
kontrol v období 22.4.-22.6.2016 (príloha č.2).
Všetky kontroly boli ukončené správou, neboli zistené žiadne pochybenia. Informoval hlavne
o kontrole v základnej škole, kde predmetom kontroly boli všetky výdavkové finančné
operácie na všetkých finančných účtoch a pokladni. Na všetkých účtoch bolo zrealizovaných
spolu 1410 výdavkových finančných operácií a v hotovostnej pokladni ich bolo 219. Každá
výdavková finančná operácia bola skontrolovaná, či bola riadne podložená dokladmi, ktoré by
preukazovali jej opodstatnenosť. Ani jedna operácia nebola neopodstatnená, čiže možno
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konštatovať, že výdavkové operácie sú v poriadku. Za rok 2015 neboli zistené porušenia
všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov. Odporúča aktualizovať internú
smernicu o finančnom riadení a účtovníctve v zmysle platných zákonov.
P. Martin Kručinský – preštudoval si správu o vykonaných kontrolách. Z hľadiska finančného
je to v poriadku, ale má iný názor, asi to nebolo predmetom kontroly, na hospodárnosť
investičných akcií, či už je to MKS alebo základná škola. Ide o investíciu do plynového
kúrenia. Na zastupiteľstve bola firma Right Power a predkladala ponuky. Ponuka na MKS
bola na 30.000,- €, s tým, že obsahovala výmenu starého bojlera nahradením kondenzačného
kotla, kde každá miestnosť sa dala zvlášť regulovať. Tiež bola navrhnutá plynová prípojka
na varenie, dneska zostala elektrická, takisto bol navrhnutý rozvod teplej vody do sociálnych
zariadení. Súčasný stav je taký, že sme to urobili lacno za polovičnú cenu, ale má výhrady
k tomu, lebo je to v polovičnom rozsahu a práce realizovalo 7 subjektov a nemáme ani
zmluvu o dielo. Spoločnosť Right Power dávala zmluvnú záruku 36 mesiacov. Druhú
výhradu má k realizácii osvetlenia v základne škole, kde bola dotácia 5.000,- €, vybraný
dodávateľ za 4.996,- €. Bola ponuka od firmy Right Power na 10.000,- €, ktorá nebola braná
ani do úvahy. S dodávateľom nemáme zmluvu o dielo.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – je to zavádzajúce. Robiť rekonštrukciu kúrenia
základnej školy s tepelným čerpadlom za 300.000,- € je taká veľká investícia, že keby sme
brali spotrebu plynu za 15 rokov životnosti tepelného čerpadla, tak sa rovná sume tejto
investície. Svetlá robil náš zamestnanec. V MKS je kotol v záruke, ostatné sa riešilo cez
dohodu, preto bola cena nižšia. Bolo to urobené podľa schváleného projektu, nevidí v tom
problém, povolenie je vydané, všetky veci sú zabezpečené ako majú byť a už sa aj znížili
náklady. Pokiaľ ide o svetlo v základnej škole svetlá sú v záruke, ak sa pokazilo, bude sa
riešiť reklamáciou. Robil to náš pracovník v našej réžii, prečo by sme to mali riešiť
dodávateľsky?
Mgr. Peter Kračmer v súvislosti s pripomienkou p. Kručinského uviedol, že nekontroloval
hospodárnosť investícií. Nemôže kontrolovať technické riešenie investície. Kontroluje už
schválené finančné prostriedky, ich použitie v súlade so zákonom.
Ing. Dušan Antalík – prekvapila ho položka, kde sa upravoval rozpočet, v Kultúrnom centre
revízia plynových kotlov stála 1.800,- €.
Zástupca primátora Roman Maťko – je to za všetky gamatky, každá musí mať pravidelnú
revíziu. Odčerpáva nám to financie, je tam častá poruchovosť.
Primátor mesta – uvažujeme nad novým riešením vykurovania, tak ako je to v menšej sále.
Ing. Dušan Antalík ďalej pokračoval položkou, pri ktorej primátor využil svoju kompetenciu
a zvýšil bežný rozpočet na kultúrne služby cca o 2.200,- €. Príčinou bolo neplánované
navýšenie spotreby elektriky a plynu na Kultúrne centrum. Rozpočtovaných bolo 9.300,- €,
skutočná spotreba bola 14.800,- €, čo je veľký rozdiel. Druhá vec je, že rozdiel je 5.500,- €,
ale primátor schválil iba 2.200,- €.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak– ide o Kultúrne centrum, kde sa zvýšila návštevnosť.
Bola väčšia obsadenosť a tým aj väčšie nároky na vykurovanie voči iným rokom.
Ing. Dušan Novysedlák reagoval na vyjadrenia p. Kručinského a uviedol, že osobne oceňuje
jeho snahu, že sa angažoval a chcel, aby sa niečo zlepšilo. Na druhej strane tiež robil
funkcionára a vie, že človek zvažuje, či na to má alebo nie. Ak na to nemáme, tak do toho
nemôžeme ísť. Z toho vyplýva, že primátor a zástupca operovali len s tým, aké sme mali
finančné možnosti.
P. Martin Kručinský – ako sa urobila kotolňa v škole znížila sa fakturácia za plyn z 5.000,- €
mesačne na zhruba 3.200,- € mesačne, čo je 20.000,- € úspora. A len tým, že sa kotly
vymenili a v prevádzke sú ešte stále staré. Keby sa vyhodili a dalo ešte o jeden dva kotly viac,
možno by to stálo trochu viac peňazí, ale návratnosť je rýchla.
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Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – staré kotly sa nechali ako nutná rezerva, keďže sú
ešte prevádzkyschopné. Teraz podľa výkonu stačia tri kotly na zabezpečenie tepla pre celú
školu. Štvrtý kotol sa v prípade potreby domontuje. Do budúcna uvažujeme, že bude
samostatný kotol a teplo sa bude priamo vyrábať v telocvični.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2016 (príloha č.3).
K bodom č. 4,5 a 6 prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 33/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 22.04.2016 do 22.06.2016
II. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
III. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
7. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh VZN č.6/2016 o nakladaní
so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi (príloha č.4).
Nový návrh VZN bol vypracovaný v súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti odpadového
hospodárstva, bol vyvesený a zverejnený na stránke mesta 7.6.2016. Návrh pripomienkovali
primátor mesta, p. Feriančeková, hlavný kontrolór, JUDr. Mgr. Pachník a Ing. Rišániová.
Všetky pripomienky boli prehodnotené a zapracované do prerokovávaného materiálu.
JUDr. Ľubomír Liskaj pripomenul, že treba znova venovať pozornosť osvete, aby ľudia vedeli
čo a kde majú odovzdávať. Za posledné roky sa udiali pozitívne zmeny, ale osvetu musíme
robiť stále.
Hlasovanie za schválenie návrhu VZN č.6/2016 o nakladaní so zmesovým komunálnym
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková,Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň, Ing. Hlavatý,
JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
VZN č.6/2016 o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými
odpadmi bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 34/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č. 6/2016 o nakladaní so zmesovým
komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 6/2016 o nakladaní so zmesovým
komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi
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16,00 hod. – vystúpenia občanov
p. Jozef Líška vystúpil s problémom Hlbokej cesty, kde na liste vlastníctva pozemku
pod cestou je jeho meno. Žiadal primátora, aby dal do programu dnešného zasadnutia aj bod
Hlboká cesta. Je tam spravená asfaltová cesta, ktorá nie je schválená. Na liste vlastníctve je
napísané jeho meno. Aj Povodie Váhu je informované dosť rokov o tejto ceste. Primátor dal
povolenie na výstavbu súkromných domov a nedal na vedomie budúcim majiteľom domov,
že on (pozn. p. Líška) tam má svoj pozemok a chodia cez jeho pozemok, ktorý nie je
vysporiadaný. Bol za ľuďmi, ktorí tam bývajú a informoval ich, že sa môže stať, že dá cestu
uzavrieť ako súkromný majetok. Spýtal sa primátora, kto ho poveril dať zapísať do katastra
vecné bremeno.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak povedal p. Líškovi, že mohol povedať, že dal na neho
(pozn. na primátora) trestné oznámenie na prokuratúru a tá nezistila žiadne pochybenie. Treba
si uvedomiť, že je to miestna komunikácia v celej dĺžke. Zákonom z r.1996 o cestných
komunikáciách stavby miestne komunikácie prešli do vlastníctva obcí a miest. Čiže hovoríme
o stavbe, ktorá sa nezapisuje na liste vlastníctva a potom sú nevysporiadané pozemky a to je
celoslovenský problém. Zákon č.66 z roku 2009 hovorí, že obec má právo dať si zapísať
vecné bremeno právo prechodu po nevysporiadaných pozemkoch. Pri jednaní s p. Koleňom,
ako zástupcom majiteľov, dohoda z Vašej strany bola iná ako teraz, čoho svedkami sú aj
JUDr. Liskaj a p. Machajdová. Je ochotný stále komunikovať v tejto veci, ale nie takým
kontroverzným spôsobom ako doteraz. Pokiaľ ide o stavebné povolenia, dávali sa v minulosti,
keď to bola miestna komunikácia a účastníkmi konania nie je vlastník pozemku, ktorý je 200
metrov ďalej, ale sú to vlastníci susedných a dotknutých pozemkov. Takto to skonštatovala aj
prokuratúra.
Zástupca primátora Roman Maťko – v súvislosti s výstavbou Vážskeho kanála pozemky
pod kanál boli vykúpené, príp. vyvlastnené v 50. rokoch minulého storočia. V roku 1957 sa
staval kanál a vtedy sa spravila aj táto cesta. Slovenský vodohospodársky podnik v liste
vo veci vysporiadania tohto pozemku, ktorý píše p. Koleňovej, uvádza, že preveruje
na základe čoho sa stali vlastníkmi v roku 2012. P. Líška a ostatní vlastníci prostredníctvom
JUDr. Pliešovského dvakrát žiadali, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
o informácie kedy rozhodlo zastupiteľstvo, kto rozhodol o asfaltovaní cesty. My sme dvakrát
odpovedali, že vtedy obecné zastupiteľstvo nerozhodlo, neurčilo a nevyčlenilo žiadne
finančné prostriedky na asfaltovanie tejto cesty. Nijako sme sa neangažovali v tom, že je tam
nový asfalt. Nemáte právo obviňovať primátora. Vy (pozn p. Líška a ostatní vlastníci) ste
prišli s tým, že obec zaplatí geometrický plán a vy bezplatne prevediete pozemky na obec.
Na to sú aj svedkovia JUDr. Liskaj a p. Machajdová. Mesto dalo zapísať vecné bremeno aj
na iné pozemky, nielen na tento. Tiež ste žiadali prostredníctvom advokáta stavebné
povolenia. Dostali ste ich a nič ste v nich nenašli. Katastrálny odbor nám vecné bremeno
nezapísal, nevieme prečo, lebo sme predložili všetky doklady. Ak tvrdíte, že zatarasíte cestu,
nemáte na to právo. Napriek všetkému čo bolo, stále je možnosť to vyriešiť a pozval p. Líšku
na mestský úrad, aby sa znova porozprávali a našli riešenie. Hádanie nikde nevedie.
P. Jozef Líška – prečo sa teda primátor vyhráža, že mu nepodpíše stavebné povolenie?
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – zavolali ste ma k zameraniu pozemkov a p. Koleň
povedal, že zatarasíte cestu. Na to mu odpovedal, že v tom prípade nemôže podpísať stavebné
povolenie, lebo nebudú mať prístup na pozemok.
JUDr. Ľubomír Liskaj vyzval, aby sme sa vrátili do bodu, kde sme sa dohodli, že obec zaplatí
geometrický plán a oni ako spoluvlastníci nám dajú pozemok. Z tohto treba vychádzať
a hľadať cestu, tak aby to bolo prospešné pre obidve strany. Žiadne závory nič nevyriešia.
Ing. Dušan Novysedlák taktiež súhlasil s tým, že treba hľadať riešenie.
P. Anna Machajdová potvrdila, že bola na stretnutí, kde sa dohodlo, že obec zaplatí
geometrický plán a spolumajitelia darujú parcelu pod cestou obci.
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P. Jaroslav Pohánka – požiadal, aby sa riešili aj ulice - križovatka ulíc Moyzesova
a Partizánska a ul. Jesenského. Nie je to vysporiadané.
8. VZN o niektorých podmienkach vodenia psov
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh VZN č.7/2016, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov (príloha č.5). Návrh bol vyvesený a zverejnený na stránke
mesta 7.6.2016. Do tohto návrhu boli zapracované pripomienky JUDr. Mgr. Pachníka.
JUDr. Ľubomír Liskaj v súvislosti s bodom 3, kde sa hovorí o námestí pred úradom, navrhol
na najbližšom zasadnutí schváliť VZN o názve námestia.
Pri návrhu poslancov, aby sa zákaz voľného pohybu psov v článku 3 bod č.3 zmenil
na priestranstvo pred mestským úradom, JUDr. Mgr. Pachník uviedol, že zákon hovorí
o miestach. To miesto musí byť viditeľne označené a v tom prípade môže byť daná sankcia
za porušenie.
Hlasovanie za VZN č.7/2016, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov :
Za – 9 (Ing. Jesenský, Šimková, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň, JUDr. Liskaj,
Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Ing. Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný.
VZN č.7/2016, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 35/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č. 7/2016, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 7/2016, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov
9. Protest prokurátora proti VZN č.1/2015
Zástupca starostu Roman Maťko informoval o proteste prokurátora proti VZN
č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Turany,
ktorým prokuratúra navrhuje, aby bolo VZN zrušené a nahradené novým.
Poslanci sa zaujímali na dôvody podania protestu.
Zástupca starostu Roman Maťko uviedol, že protest je podaný na základe podnetu p.
Pachníka. Vo VZN sú spomínané zmocňovacie ustanovenia zákona duplicitne. Nemôžeme
odpisovať zákon a dávať nič nad rámec zákona.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – v minulosti prokuratúra skôr trvala na tom, aby sa
robili podrobnejšie VZN, aby sa uviedol zákon.
JUDr. Mgr. Pachník – obecná legislatíva je na to, aby ňou zastupiteľstvo spresňovalo určité
dispozície zákona. Zastupiteľstvo prijíma rozpracovania k ustanoveniam, ktoré umožňuje
zákon.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 36/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
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I. prerokovalo
protest prokurátora proti VZN obce Turany č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Turany
II. ukladá
pripraviť na rokovanie MZ, ktoré sa bude konať dňa 07.09.2016, nové znenie predmetného
VZN, ktorým bude toto VZN v celom rozsahu zrušené a nahradené novým VZN
10. Protest prokurátora proti VZN obce Turany o hlasovaní obyvateľov obce
Zástupca starostu Roman Maťko informoval o proteste prokurátora proti VZN obce
Turany o hlasovaní obyvateľov obce Turany, ktorým prokuratúra navrhuje, aby bolo VZN
zrušené v celom rozsahu a nahradené novým. Protest je podaný na základe podnetu JUDr.
Mgr. Pachníka.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 37/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
protest prokurátora proti VZN Obce Turany o hlasovaní obyvateľov obce Turany (miestne
referendum)
II. ukladá
pripraviť na rokovanie MZ, ktoré sa bude konať dňa 07.09.2016 nové znenie predmetného
VZN, ktorým bude toto VZN v celom rozsahu zrušené a nahradené novým VZN
11. Záverečný účet mesta Turany za rok 2015
Ing. Monika Bačeová predložila záverečný účet obce (príloha č.6). Bol vypracovaný
podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Obsahuje všetky náležitosti podľa zákona
o rozpočtových pravidlách. K záverečnému účtu je priložená aj správa audítorky a výsledkoch
vykonaného auditu (príloha č.7).
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil stanovisko k záverečnému účtu (príloha č.8),
kde konštatuje, že všetky formálne náležitosti sú splnené a na základe podrobnejšej analýzy
kapitol môže odporučiť mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Ing. Jaroslav Hlavatý predseda ekonomickej komisie informoval o stanovisku komisie, ktorá
odporučila schváliť záverečný účet obce Turany za rok 2015 bez výhrad.
Ing. Dušan Novysedlák v súvislosti s návrhmi na zmenu rozpočtu požiadal, aby boli poslanci
skôr informovaní.
P. Martin Kručinský - z hľadiska zákona máme do 6 mesiacov prerokovať záverečný účet.
Prečo nám audítor dáva podklady tak neskoro? Ako je potom urobená kontrola? Našiel jednu
chybu, možno je to chyba účtovná alebo zverejnenia, a to súčet faktúr za údržbu verejného
osvetlenia za minulý rok. Suma v zverejnených faktúrach je 3.300,- € a v rozpočte je uvedené
verejné osvetlenie 1.200,- €.
Ing. Monika Bačeová – v zverejnených faktúrach je uvedená položka, ktorá je najväčšia,
ale v skutočnosti je na faktúre uvedená napr. aj údržba rozhlasu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak povedal p. Kručinskému, že kedykoľvek môže prísť
na úrad a prebrať a vysvetliť si s Ing. Bačeovou všetky pripomienky.
Ing. Monika Bačeová – pokiaľ ide o audit, audítorka neoveruje záverečný účet, ale účtovnú
závierku, ktorú má povinnosť overiť do konca roka. Jej overenie nesúvisí so záverečným
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účtom. Požiadali sme audítorku o vykonanie auditu do pol roka na základe požiadavky
poslancov.
P. Martin Kručinský – uznesením č.53/20156 sme dali primátorovi kompetenciu na presun
prostriedkov. Dnes vidíme, že sme mali úpravu rozpočtu, kde kapitálové výdaje sme schválili
na úroveň 201.254,- € a teraz si primátor, viceprimátor vedia upraviť rozpočet. 20.000,- € je
dosť veľký rozdiel, aby on ako poslanec nemal právo rozhodnúť, kde sa tie peniaze použijú.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – spomínané úpravy sme schválili uzneseniami
v predchádzajúcich zastupiteľstvách.
Zástupca primátora Roman Maťko – schválili sme úpravu investícií v septembri, keď
Kručinský chýbal. No nie vždy sa dá presne určiť suma.
Ing. Dušan Antalík – veľká časť záverečného účtu je výdavková, menšia príjmová. Zaujíma
ho o koľko sa zvýšil príjem za prenájom Kultúrneho centra. Tie čísla sú skryté, nedá sa presne
z toho zistiť napr. že na kúrenie sme dali 10.000,-, ale zarobili sme 15.000,-.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – nie sme podnikateľský subjekt. Keď sme začali
prenajímať centrum aj MKS nevedeli sme, či a ako to bude obsadzované. Berieme to ako
službu našim občanom a sme radi, že je to takto využívané. Sme si vedomí, že výdavková
zložka nezodpovedá príjmovej. Zrejme by sme mali aktualizovať cenník primerane
k nákladom a rozlíšiť zimnú a letnú prevádzku.
Zástupca primátora Roman Maťko – budúci rok chceme navrhnúť zmenu vykurovania centra
a musíme aktualizovať cenník.
Ing. Dušan Novysedlák – aj cenník za prenájom MKS.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 38/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
záverečný účet obce Turany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
II. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Turany za rok 2015
2. správu audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2015
III. schvaľuje
1. záverečný účet obce Turany a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. rozpočtové hospodárenie bežného a kapitálového rozpočtu zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške 152.940,85 Eur
3. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
55.102,52 Eur
12. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2015
P. Anna Machajdová predložila správu o inventarizácii (príloha č.9). Inventarizácia
bola vykonaná v zmysle zákona o účtovníctve. Prílohou správy je stav hmotného majetku
k 31.12.2015. Fyzická inventúra sa robí každé dva roky.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 39/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o inventarizácii majetku mesta Turany k 31.12.2015
II. berie na vedomie
inventarizáciu majetku mesta Turany k 31.12.2015
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13. Odpredaj nehnuteľností, odkúpenie nehnuteľností, zámena nehnuteľností
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o zámere odpredaja pozemkov
vo vlastníctve mesta Mgr. Oľge Poliakovej a manželovi Jánovi Poliakovi (príloha č.10). Jedná
sa o parcely KN-C č. 3488/2, 3488/3, 3491/21. Navrhujeme uskutočniť predaj ako prípad
hodný osobitného zreteľa, pretože ide o vysporiadanie vlastníckych práv po rodinným domom
a v jeho blízkosti.
Hlasovanie za schválenie predaja spôsobom hodným osobitného zreteľa :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň, Ing. Hlavatý,
JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili odpredaj spôsobom hodným osobitného zreteľa.
Hlasovanie za odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Turany v parcele KN-C, p.č. 3488/2
o výmere 60 m², parc. č. KN-C 3488/3 o výmere 2 m² a parc. č. KN-C 3491/21 o výmere
158 m² v k.ú. Turany- parcely vytvorené GP č. 53/2014 kupujúcim p. Mgr. Oľga Poliaková
a p. Ján Poliak, Príjazdná cesta 160/4, 038 54 Krpeľany za cenu stanovenú znaleckým
posudkom č. 138/2016 vypracovaným Ing. Igorom Kovačkom. Cena podľa znaleckého
posudku je 13,92 Eur/m², čo pri celkovej výmere 220 m² celkovo predstavuje 3.062,40 Eur :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň, Ing. Hlavatý,
JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili odpredaj.
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o zámere zámeny podielu v pozemkoch
(príloha č.11). V súvislosti s chybným zápisom vlastníckych práv v lokalite Ublác došlo
k tomu, že mesto Turany má spoluvlastnícky podiel v pozemku p. Krystýnka a p. Krystýnek
má podiel v pozemku mesta.
Hlasovanie za schválenie zámeny nehnuteľností podľa uznesenia č.40/2016 podľa
predloženého návrhu :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň, Ing. Hlavatý,
JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili zámenu.
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o zámere mesta o odkúpenia pozemku
z dôvodu rozšírenia miestnej komunikácie v lokalite Na Mohylky (príloha č.12).
P. Martin Kručinský sa vyjadril, že je proti. Treba dať do poriadku to, čo sa urobilo minulý
rok, že sa spravila účelová komunikácia medzi ulicami Gen.Fraňu a Mendela, vysypaná bez
povolenia a bez vysporiadania.
Ing. Dušan Antalík - súhlasí s tým, len vtedy keď to bude predložené a dohodnuté vopred aj
s ostatnými účastníkmi a všetko sa odsúhlasí spoločne.
JUDr. Ľubomír Liskaj – schváľme to s tým, že primátor urobí písomnú dohodu s budúcimi
subjektmi, ktorých sa to týka.
Ing. Dušan Novysedlák súhlasil s tým, aby sme v tejto situácii pomohli, ale s tým, aby mesto
neťahalo za kratší koniec.
Hlasovanie za prijatie uznesenia č.41/2016 podľa predloženého návrhu :
Za – 8 (Ing. Jesenský, Šimková, Michlík, Ing. Novysedlák, Frkáň, Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj,
Maťko)
Proti – 1 (Kručinský)
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Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
Poslanci schválili odkúpenie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 40/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh zámeny podielu v pozemkoch medzi mestom Turany a p. Romanom Krystýnkom,
v parc. č. C-KN 3543/22 a 3543/24 podľa predloženého návrhu
II. schvaľuje
zámenu nehnuteľností medzi mestom Turany a p. Romanom Krystýnkom, nasledovne :
Mesto Turany zamieňa nehnuteľnosť: pozemok parcela KN-C, parc. č. 3543/22 – TTP
o výmere 272 m², zapísaný OÚ Martin, katastrálnym odborom na LV č. 5355, k.ú. Turany
v spoluvlastníckom podiele 109/128 za nehnuteľnosť pozemok, parcela KN-C, parc. č.
3543/24 zast. plochy a nádvoria o výmere 1559 m² zapísané OÚ Martin, katastrálny odbor
na LV č. 5355, k.ú. Turany v spoluvlastníckom podiele 3/128 a 1/8.
Mesto Turany prijíma do svojho výlučného vlastníctva pozemok, par. KN-C, parc. č. 3543/24
zast. plochy a nádvoria o výmere 1559 m² zapísané OÚ Martin, katastrálny odbor na LV č.
5355, k.ú. Turany.
Roman Krystýnek, nar. 23.09.1978, bytom Priehrada 942/2, 038 53 Turany prijíma do svojho
výlučného vlastníctva pozemok parc. KN-C, parc.č. 3543/22 – TTP o výmere 272 m²,
zapísaný OÚ Martin, katastrálnym odborom na LV č. 5355, k.ú. Turany.
Mesto Turany a p. Roman Krystýnek touto zámenou nebudú mať voči sebe žiadne finančné
nároky a nebudú si poskytovať žiadne finančné vyrovnanie.
Uznesenie č. 41/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na odkúpenie pozemku KN-C, parc. č. 3628/40 podľa predloženého návrhu
II. schvaľuje
kúpu pozemku KN-C, parc. č. 3628/40 – orná pôda o výmere 247 m² v k.ú. Turany
do výlučného vlastníctva mesta Turany od podielových spoluvlastníkov
p. Katarína Takáčová, nar. 06.01.1956, p. Danica Dubovická, nar. 20.05.1955, p. Viera
Nováková, nar. 17.09.1964, p. Milan Janota, nar. 07.09.1958, za cenu stanovenú znaleckým
posudkom č. 117/2016 vypracovaným Ing. Igorom Kovačkom. Cena v zmysle znaleckého
posudku je 17,99 Eur/m², čo pri výmere 247 m² predstavuje čiastku 4.440,- Eur.
Uznesenie č. 42/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
1. návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Turany v parcele KN-C, p.č. 3488/2
o výmere 60 m², parc. č. KN-C 3488/3 o výmere 2 m² a parc. č. KN-C 3491/21 o výmere
158 m² v k.ú. Turany- parcely vytvorené GP č. 53/2014 kupujúcim p. Mgr. Oľga Poliaková
a p. Ján Poliak, Príjazdná cesta 160/4, 038 54 Krpeľany za cenu stanovenú znaleckým
posudkom č. 138/2016 vypracovaným Ing. Igorom Kovačkom. Cena podľa znaleckého
posudku je 13,92 Eur/m², čo pri celkovej výmere 220 m² celkovo predstavuje 3.062,40 Eur.
2. návrh predaja spôsobom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona č.
138/1991 zb. v znení neskorších predpisov, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých
poslancov. Dôvodom a spôsobom predaja prípadom hodným osobitného zreteľa
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
v novovytvorených pozemkoch
je
vysporiadanie vlastníckych práv pod rodinným domom a v jeho blízkom okolí, ktorého sú
kupujúci majiteľmi.
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II. schvaľuje
1. spôsob odpredaja uvedených pozemkov prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Turany v parcele KN-C, p.č. 3488/2 o výmere
60 m², parc. č. KN-C 3488/3 o výmere 2 m² a parc. č. KN-C 3491/21 o výmere 158 m² v k.ú.
Turany- parcely vytvorené GP č. 53/2014 - kupujúcim p. Mgr. Oľga Poliaková,
nar.02.05.1970 a p. Ján Poliak, nar. 15.07.1967, obaja bytom Príjazdná cesta 160/4, 038 54
Krpeľany za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 138/2016 vypracovaným Ing. Igorom
Kovačkom. Cena podľa znaleckého posudku je 13,92 Eur/m², čo pri celkovej výmere 220 m²
celkovo predstavuje 3.062,40 Eur. Pozemky sa odpredávajú do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov. Kupujúci sa zaväzujú uhradiť náklady spojené s vypracovaním
znaleckého posudku vo výške 150,- Eur a poplatok za vklad do katastra nehnuteľností
vo výške 66,- Eur.
3. spôsob odpredaja ako i odpredaj pozemkov bol schválený 10 poslancami z celkového počtu
11 poslancov (1 poslanec ospravedlnený).
14. Rôzne
Zástupca primátora Roman Maťko informoval :
- že sme dostali na výpožičku na 5 rokov protipovodňový vozík
- bola realizovaná 1.etapa výsadby náhradnej zelene. Poďakoval p. Martine Rzepielovej,
ktorá navrhla plán výsadby. Ďalšie etapy budú nasledovať.
- o spadnutom strome pri vstupe do Turian, ktorý spadol na stĺp elektrického vedenia a ten
na zastávku. Za posledné 3 roky tam stromy padli viackrát. Chceme ich spíliť a postupne
vysadiť nové a tým zachovať alej. Možno lipy, gaštany alebo platany, to ešte nie je
rozhodnuté. Ale od odbočky z hlavnej cesty do Turian po začiatok Turian nechceme nechať
ani jeden strom medzi cestou a Studencom.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – stromy sú majetkom Povodia Váhu. Riešil to s p.
Kusým aj p. Raffajom hneď ako sa to stalo. Treba zvážiť, či necháme topole aj na druhej
strane, lebo sú dosť vysoké a môžu padnúť na cestu.
Ďalej p. Maťko informoval, že sme prenajali pozemok od 1.6.2016 od Železníc SR za účelom
vybudovania zberného dvora. Ročné nájomné je 820,- €. Chceli sme podať žiadosť v rámci
prebiehajúceho projektu na zberné dvory a kompostoviská. Prvé kolo na predkladanie žiadostí
bolo do 31.mája, ale zmluva bola podpísaná 31.mája, takže sme nestihli toto kolo
predkladania žiadostí. Predpokladá sa, že na jeseň by mohlo byť druhé kolo výzvy a do toho
by sme chceli ísť. Najneskôr 1.augusta by sme chceli otvoriť zberný dvor už v tomto areáli.
Náklady na oplotenie a spevnenie povrchu z vlastných finančných prostriedkov, čo bude asi
3.000,- €, môžu byť, v prípade schválenia projektu, vyúčtované ako oprávnená investícia.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak informoval, že tak ako odsúhlasilo zastupiteľstvo,
prispeli sme na Turčianske hry mládeže sumou 500,- €.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 43/ 2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
žiada
primátora mesta riešiť výrub stromov pri vstupe do mesta od Sučian
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15. Diskusia a interpelácie poslancov
P. Martin Kručinský informoval, že rokoval s obchodným riaditeľom obchodnému
domu Stred Prior. Teraz rekonštruujú tieto obchodné domy a ich zámerom je prebudovať
staré obchodné domy v rámci Slovenska. Zaujalo ho, že máme dom služieb a teoreticky by
bola možnosť, keby sa pripravil nejaký projekt alebo zámer na odprezentovanie, že by vedeli
do toho zainvestovať. Ak poslanci súhlasia, tak treba pripraviť nejaký vizuál toho, čo tam je,
čo sa s tým dá urobiť.
Primátor mesta aj zástupca primátora uvítali takúto možnosť. Najvhodnejšie by bolo spoločné
stretnutie, kde by si povedali viac informácií.
Ďalej p. Martin Kručinský hovoril o internetovej stránke a z diskusie občanov uviedol
niekoľko pripomienok :
- občania poukazujú na to, že máme lavičky, detské ihriská a sú v zlom stave, potrebovali by
údržbu. Chce vedieť či máme niekoho, kto by to kontroloval.
- keď robíme nejakú investičnú akciu, napr. parkovisko a je tam jama, je neoznačená, to by sa
nemalo stávať
- ďalší problém je Bytur a skládka konárov pred štadiónom. Neverí tomu, že to tam doniesli
len občania Turian.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – konáre vozia občania Turian, máme štiepkovač,
ale nie je použiteľný na takéto veľké množstvo.
Zástupca primátora Roman Maťko – podstatné je, že štiepkovanie bolo zadarmo. Keby to
robila prevádzkareň, robí to mesiac a stálo by nás to veľa peňazí. V budúcnosti plánujeme
konáre dávať do zberného dvora. Čo sa týka Byturu je to problém, ktorý nás čaká. Musíme sa
pripraviť na to, že my preberieme správu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – pokiaľ ide o Bytur, máme predstavu, ale musia to
prebrať aj komisie. Musíme si ale povedať, koľkým ľuďom poskytneme takéto ubytovanie.
JUDr. Ľubomír Liskaj - mrzí ho, že roky absentuje spojitosť medzi úradom a poslancami.
Navrhol, aby sa hier samosprávy mali možnosť zúčastňovať aj poslanci. Ďalej poukázal
na to, že sme schválili VZN o názve ulice a stále nemáme na tej ulici tabule s pomenovaním.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal čo je s lampou pri chodníku oproti potravinám na Obchodnej
ulici.
Zástupca primátora Roman Maťko – ide sa robiť osvetlenie na ulici P. Mendela a tam je teraz
5 solárnych svetiel. Takže odtiaľ potom presunieme svetlo na chodník a ostatné dáme
na Trusalovú.
Ing. Dušan Antalík sa ďalej zaujímal čo je nové so strechou úradu (primátor mesta – ešte
nevieme výsledok) a v súvislosti s poplatkom za opatrovateľskú službu nám mala dať
predsedníčka alebo tajomníčka komisie informácie.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – predsedníčka p. Kocholová tu nie je. Rozprával sa
o tom s p. Pirháčovou, máme jednu opatrovateľku a jednu opatrovanú osobu. Zatiaľ nie je
tendencia meniť poplatok, necháme to tento rok a vyhodnotíme to na konci roka.
P. Jozef Frkáň sa vrátil k označeniu zóny zákazu parkovania. Mrzí ho, že hlasovaním o tejto
veci rozdelili poslanci mestečko na dve časti. Čo sa v jednej časti môže, tak v druhej sa
nemôže. Nie je to fér voči občanom v severnej časti. Keď si zaparkuje auto do dvora, tak platí
za ten dvor daň z nehnuteľnosti. Keď už sa to má deliť, nech sa to urobí ako v Martine
a navrhol spoplatniť parkoviská, ktoré urobilo mesto v južnej časti. V južnej časti sú pri Váhu
garáže, aj pod niektorými bytovkami a v mnohých prípadoch v nich ľudia autá neparkujú.
Mrzí ho, že to takto dopadlo a zvažuje, či sa nevzdá mandátu.
P. Martin Kručinský – keď sa robí zimná údržba a stoja na ceste autá, traktor nemôže odhŕňať
a musí to robiť na viackrát a tým sa zimná údržba predražuje. Keď je on (pozn. Kručinský)
schopný si dať auto do dvora, ako k tomu príde, že občan, ktorý tak neurobí, minie peniaze,
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ktoré by sa mohli využiť na iné veci. Pokiaľ ide o spoplatnenie parkovísk v južnej časti
kapacita parkovísk ešte nie je dostatočná, ale do budúcna možno príde k spoplatneniu,
ale ešte nie sme také mesto, aby to tak bolo.
P. Jozef Frkáň – a v južnej časti nie sú autá na ceste, len v severnej?
Ing. Ivan Jesenský – súhlasil s p. Frkáňom so spoplatnením, ale nie hneď. Nech je to napr.
od nového roku, nech to najprv prejde komisiami, nech je to urobené nejakým kultúrnym
spôsobom a nie hneď sa vyhrážať zložením mandátu. Musíme začať riešiť parkovanie.
Zástupca primátora Roman Maťko – sám vie, aký je to problém pri odhŕňaní, ale musíme to
riešiť citlivo. Ešte sme ani nekúpili značky a už sa hádame. Vráťme sa k tomu a znova
prehodnoťme pasport dopravného značenia a zamerajme sa na lokality, kde je problém.
S parkovaním bude čím ďalej väčší problém. Súhlasí s p. Frkáňom aj s p. Kručinským.
Požiadal, aby to poslanci znova prehodnotili.
Ing. Jaroslav Hlavatý – nebol pri hlasovaní, ale stotožňuje sa so zástupcom primátora v tom,
aby zrušili prvé hlasovanie a znovu sa k tomu vrátili.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – je zásadne proti tomu, aby sa vyberali poplatky
za parkovanie, lebo niekto si zaplatí a nebude tam stáť, ale zabráni iným tam parkovať.
Nemáme takú kapacitu parkovacích miest, aby sme uspokojili všetkých. Ak to poslanci
schvália, nepodpíše uznesenie. A tiež nepodpíše uznesenie z prvého hlasovania, aby sme sa
mohli vrátiť späť a znovu to prebrať.
Ing. Dušan Novysedlák – je pravda, že to treba riešiť po dôkladnej analýze. Na minulom
zastupiteľstve hlasoval za. Na komisii to preberali aj s ľuďmi, ktorí nie sú poslanci a uznal
svoju chybu, nie je dobré na zastupiteľstve tak rýchlo rozhodovať o tejto veci. Prehodnotil
svoje stanovisko.
Hlasovanie za návrh p. Jozefa Frkáňa spoplatniť parkovacie miesta vo vlastníctve mesta :
Za – 1 (Frkáň)
Proti – 6 (Ing. Jesenský, Šimková, Ing. Novysedlák, JUDr. Liskaj, Kručinský, Maťko)
Zdržal sa – 3 (Ing. Hlavatý, Ing. Antalík, Michlík)
Návrh nebol prijatý.
Ing. Dušan Novysedlák vyslovil niekoľko pripomienok :
- ešte stále je na prevádzkarni tabuľa prevádzkareň obce a nie mesta
- kosenie židovského cintorína
- sociálne zariadenie na strelnici – sú v zlom stave
- na budove kina je opadnutá omietka a aj strecha je v dezolátnom stave, treba ju natrieť
- informoval o mailoch od p. Škapca, ktoré od neho dostal.
Ing. Dušan Antalík sa informoval na list, ktorý poslanci dostali od JUDr. Híčika vo veci
rozporov grafického znázornenia hraníc pozemkov.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – JUDr. Híčik bol tiež v komisii, mohol rozhodovať.
Ale treba povedať, že žiadna komisia v tej dobe neriešila posunutie. JUDr. Híčik bol účastný
pri prejednávaní ZRPS, to je vec týkajúca sa extravilánu. Bolo to v roku 1997. V plnej réžii to
mal katastrálny odbor a pozemkový úrad, ktorí garantovali právnosť tohto stavu. Už sme
listom raz oslovili katastrálny úrad, môžeme to urobiť znova. Je to chyba posunu pozemkov
voči reálnemu stavu. Mal by si to riešiť každý vlastník sám. Toto posunutie je problém
katastrálneho úradu a nedá sa to odstrániť obyčajnou opravou. Buď súdnym konaním alebo
iným spôsobom.
P. Jozef Frkáň – najväčší problém je v tom, že kataster dá súhlas na predaj podľa nových máp.
JUDr. Ľubomír Liskaj – hlavný problém je to, že to bude stáť veľa peňazí a my ako mesto si
nemôžeme dovoliť, aby sme to iniciovali.
Ing. Ivan Jesenský –pripomenul nutnosť opravy hasičskej zbrojnice v severnej časti. Ďalej
upozornil na chýbajúcu značku „daj prednosť“ na Trusalovej na križovatke ciest od bývalého
Mariasu a od autocampingu. Pokiaľ ide spomínané kúrenie v MKS podporuje takéto

14

jednoduché technické riešenia. Určite je to lacnejšie. V súvislosti so strategickými materiálmi
Žilinského samosprávneho kraja, kde sa hovorí aj o cyklotrasách, možno by bolo dobré aj
v našom prípade spraviť nejaký projekt na cyklotrasy.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – uspeli sme v MAS-ke (Miestna akčná skupina),
takže to bude riešené v rámci MAS.
Ing. Dušan Novysedlák spomenul aj druhý list od JUDr. Híčika, ktorý je adresovaný
p. Halienovej a poslanci ho dostali na vedomie.
Zástupca primátora Roman Maťko uviedol, že komunikácia s p. Halienovou je náročná a nie
je jednoduché sa dopracovať k riešeniu.
P. Jozef Frkáň v súvislosti so sociálnymi zariadeniami na strelnici informoval, že výbor
odsúhlasil rekonštrukciu sociálneho zariadenia.
16. Schválenie uznesenia
P. Alena Šimková predniesla návrh uznesenia z 3. zasadnutia MZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, 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 3.zasadnutia MZ.
17. Záver
Zo strany poslancov MZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, primátor mesta Ing.
Miroslav Blahušiak poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

I. overovateľ : Jozef Frkáň
II. overovateľ : Roman Maťko

Zapísala : Ing. Erika Černeková
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