ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 07.09.2016 v MKS v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MZ : Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík,
Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko
– účasť poslancov 72,7%
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnení : JUDr. Ľubomír Liskaj, Alena Šimková
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 Ing. Jaroslava Hlavatého a p. Antóniu Kocholovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : p. Martin Kručinský, Ing. Dušan Novysedlák, p. Jozef Frkáň.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Správa o plnení uznesení
Správa HK o vykonaných kontrolách
Návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016
Správa o stave pohľadávok k 30.6.2016
VZN o hlasovaní obyvateľov mesta Turany
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
na území mesta Turany
10. Rôzne
11. Diskusia a interpelácie poslancov
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov

1/10

1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čo je 72,7 % a MZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak oboznámil prítomných s programom podľa
pozvánky. Upozornil na chybu v bode 6, kde sa jedná o druhú úpravu rozpočtu.
P. Roman Maťko zástupca primátora navrhol vypustiť z programu bod č.8 VZN o hlasovaní
obyvateľov mesta Turany z dôvodu zaslania väčšieho množstva pripomienok JUDr. Pachníka.
Návrh VZN bude predložený na ďalšom zasadnutí.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal, aby sa v bode rôzne napísali aspoň tri body, ktoré sa budú
preberať.
JUDr. Pavol Pachník upozornil, že v bode rôzne by sa nemali prijímať zásadné rozhodnutia
a uznesenia.
P. Martin Kručinský informoval, že v bode rôzne chce prebrať žiadosť základnej školy
o dotáciu na elektronický výdaj stravy a evidenciu vstupu do budovy školy.
Hlasovanie za program zasadnutia bez bodu č.8 :
Za – 8 (Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef
Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Ivan Jesenský nebol počas hlasovania prítomný.)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak určil za overovateľov Ing. Jaroslava
Hlavatého a p. Antóniu Kocholovú. Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov
p. Martina Kručinského, Ing. Dušana Novysedláka a p. Jozefa Frkáňa.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 7 (Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav
Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Novysedlák)
(Ing. Ivan Jesenský 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).
Uznesenie č.38/2016 – obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie riadiaceho tímu na
spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a ukladá riadiacemu tímu
pripraviť zámer do 30.11.2015. Uznesenie sa plní.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak uviedol, že základné črty sú spracované, ale pre
problémy so zaslaním elektronickou poštou, bude PHSR doručený osobne. Keďže začíname
obstarávanie územného plánu, navrhol spojiť prípravu územného plánu s prípravou PHSR
a začiatkom októbra uskutočniť pracovné stretnutie.
Ing. Dušan Antalík – termín bol do novembra 2015, je to podľa neho nevyhovujúce. Je to
dôležitý materiál, ktorý súvisí aj s inými vecami. Termín sa skoro rok neplní.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – stotožnil sa s názorom Ing. Antalíka.
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Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – uznesenie č.40/2015 – obecné zastupiteľstvo
schvaľuje zámer vybudovania parkovacích miest v južnej časti obce medzi ulicami Obchodná
a ČA – uznesenie sa plní, investícia je plánovaná v r.2017
- uznesenie č.25/2016 – mestské zastupiteľstvo žiada komisiu sociálno-zdravotnú
o zdôvodnenie prehodnotenia poplatku za opatrovateľskú službu spolu s finančnou analýzou
do 22.6.2016 – uznesenie je splnené.
P. Antónia Kocholová predsedníčka komisie – uznesenie, ktoré zastupiteľstvo schválilo platí,
čiže suma sa nezmenila. Komisia sa zatiaľ túto správu nepreberala.
Mgr. Peter Kračmer – tento rok sa vo VZN neplánuje zmena a ak sa bude v budúcom roku
prehodnocovať VZN, p. Pirháčová pripraví porovnanie s okolitými obcami a analýzu koľko
sa čerpalo a koľko dotovalo. Momentálne máme dvoch občanov, ktorí túto službu využívajú.
Ing. Dušan Novysedlák navrhol na prvom zasadnutí v budúcom roku prebrať analýzu za tento
rok.
Ing. Dušan Antalík – o tomto sme hovorili aj v júni a dôvodom bolo to, že boli dané návrhy
na navýšenie poplatku a bola obava, že to bude znamenať veľké peniaze pre rozpočet. Dnes sa
tu hovorí o dvoch ľuďoch. Je chyba, že to nemáme zanalyzované, možno sa mohli prijať iné
finančné parametre. Nemáme k tomu žiadny podklad. Nie je zodpovedajúci prístup k plneniu
úloh. Je komisia, ktorá má plniť úlohy, sú ľudia na úrade, ktorí to majú pripraviť.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak vysvetlil poslancom aktuálny stav v opatrovateľskej
službe, zložitosť tohto problému a problém s vypracovaním analýzy pre jej nepoužiteľnosť.
Požiadal Ing. Antalíka o konzultáciu materiálu s Mgr. Pirháčovou pred rokovaním
v zastupiteľstve
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – uznesenie č.26/2016 – mestské zastupiteľstvo ukladá
v bode III/1 komisii výstavby prerokovať pripomienky poslancov k parkovaniu a v bode III/2
zástupcovi primátora zabezpečiť výrobu a osadenie dopravného značenia zóny v súlade
s pasportom – v bode III/1 je splnené a v bode III/2 nie je splnené.
P. Martin Kručinský – je toho názoru, že pasport má vznikať na základe požiadaviek obcí,
spracuje ho dopravný inžinier a schvaľuje dopravný inšpektorát. Prijali sme uznesenie, ktoré
nám ani nepatrí prijímať. Nemali by sme prijímať uznesenia, ktoré by tlačili primátora
do toho či má alebo nemá osadzovať značky. Kompetencia zastupiteľstva je v tomto nulová
a mali by sme uznesenie zrušiť. Zákon ani neurčuje lehotu dokedy je to potrebné urobiť
a neurčuje ani sankciu za to, či sa pasport naplní alebo nie. Čo sa týka problému s parkovaním
nevie prečo mestská alebo štátna polícia nerobia kontrolu tejto situácie. Navrhol zrušiť
uznesenie, lebo sme ho prijali v rozpore s platnou legislatívou.
Hlasovanie za návrh p. Martina Kručinského zrušiť uznesenie č.26/2016 bod III/2 :
Za – 7 (Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav
Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Antalík)
(Ing. Ivan Jesenský nebol počas hlasovania prítomný.)
Uznesenie č.26/2016 bod III/2 bolo zrušené.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – uznesenie č.31/2016 – mestské zastupiteľstvo žiada
primátora mesta kreovať redakčnú radu Hlasu Turian – uznesenie je splnené.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – do redakčnej rady boli navrhnutí Mgr. Janka
Otrubová, Bc. Iveta Jesenská, Mgr. Jozef Liskaj, Mgr. Jana Sobeková, Mgr. Anna Buricová.
Predsedu rady si určia členovia.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – uznesenie č.36/2016, ktorým MZ ukladá pripraviť
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území mesta Turany –
uznesenie je splnené.
VZN mesta Turany o hlasovaní obyvateľov mesta Turany (miestne referendum) – návrh tohto
VZN bol dnes stiahnutý z programu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak navrhol predložiť VZN na najbližšie zasadnutie MZ.
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Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer - uznesenie č.40/2016, ktorým MZ schválilo zámenu
nehnuteľností medzi mestom Turany a p. Romanom Krystýnkom – uznesenie sa plní.
Zástupca primátora Roman Maťko – zmluvy sú pripravené. Problém bol so záložným právom
banky, ktorá súhlasila so zrušením len pred pár dňami a bude to trvať asi 2-3 mesiace.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – uznesenia č.41/2016 a 42/2016 sú splnené. Uznesenie
č.43/2016 – výrub stromov pri vstupe do mesta – uznesenie sa plní.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – výrub rieši Ing. Šimún, súhlas musí dať úrad
v Sučanoch, pretože samy sebe nemôže vydať súhlas. Od 1.októbra je povolený výrub, čiže
by sme postupne výrub začali.
Ing. Dušan Antalík požiadal, aby sa uznesenie č.25/2016 prejednalo na najbližšom zasadnutí.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 44/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
Uznesenie č. 50/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
ruší
uznesenie č.26/2016 bod III/2
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných kontrol
v období od 23.6.2016 do 7.9.2016 (príloha č.2). Kontroly prebiehajú podľa plánu, len
z dôvodu PN vedúceho prevádzkarne nemohol formálne kontrolu ukončiť.
Ing. Dušan Antalík sa v súvislosti s kontrolou MŠK informoval na záporný zostatok
v pokladni. Je to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi?
Mgr. Peter Kračmer uviedol, že môže kontrolovať len využitie dotácie od mesta. Stav
pokladne je záležitosťou klubu.
Ing. Dušan Novysedlák – súhlasí s odporúčaniami hlavného kontrolóra v súvislosti
s ubytovaním. Možno by bolo vhodné upozorniť aj chatárov, že majú odvádzať poplatok aj
mestu.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – informoval o tomto v Hlase Turian v roku 2014, kedy
prišlo k zmene zákona čo sa týka platenia dane z ubytovania.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 44/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 23.06.2016 do 07.09.2016
16,00 hod. vystúpenie občanov
- neprihlásil sa nikto
6. Návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016
P. Želmíra Murčeková predložila návrh na II. úpravu rozpočtu (príloha č.3).
Prítomným vysvetlila spôsob odpisovania pohľadávok v účtovníctve.
Ing. Jaroslav Hlavatý predseda komisie pre ekonomiku uviedol, že komisia odporúča schváliť
II. úpravu rozpočtu.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil svoje stanovisko (príloha č.4) a odporučil
schváliť II. úpravu rozpočtu.
Hlasovanie za schválenie II. úpravy rozpočtu :
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Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing.
Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
II. úprava rozpočtu bola schválená.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 45/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na II. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016
II. schvaľuje
II. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016
7. Správa o stave pohľadávok k 30.6.2016
Zástupca primátora Roman Maťko predložil správu o stave pohľadávok k 30.6.2016
(príloha č.5). Oproti skutočnosti k 31.12.2016 sa pohľadávky znížili o 73.614,71- €. Celková
výška k 30.6.2016 je 100.524,39 €. V súčasnosti je táto suma znížená o 24.236,47 €
vzhľadom k uhradeniu a započítaniu pohľadávky Váhostavu, takže k dnešnému dňu
evidujeme pohľadávky vo výške 76.287,85 €. Počas polroka sme sa zamerali na väčších
dlžníkov, niektorí zaplatili, podstatná časť má splátkový kalendár. Všetky ostatné pohľadávky
ideme riešiť cez spoločnosť, ktorá ich bude vymáhať. Táto spoločnosť si poplatky
za vymáhanie dlhu uplatní u dlžníka. Intenzívne pracujeme na tom, aby sa pohľadávky
znižovali.
Ing. Dušan Novysedlák sa zaujímal o bližšie podmienky spolupráce s touto spoločnosťou.
Zástupca primátora Roman Maťko – pracovníčky úradu, ktoré vydávajú rozhodnutia, budú
riešiť výmer, potvrdenie o doručení výmeru a maximálne prvú upomienku. V tejto súvislosti
súhlasil s odporúčaniami hlavného kontrolóra spoplatniť upomienku. Oslovila nás spoločnosť,
ktorá nám ponúkla, že bude vymáhať všetky pohľadávky, ktoré jej odstúpime. Nás to nebude
nič stáť, všetky poplatky naúčtujú dlžníkovi.
Ing. Dušan Antalík – treba zvážiť či nedáme návrh na predaj pohľadávok.
Ing. Dušan Novysedlák odporučil osobnú zainteresovanosť pracovníkov pri riešení
nedoplatkov.
Mgr. Peter Kračmer navrhol rozčleniť súpis pohľadávok na pohľadávky, ktoré sú v konkurze
a pohľadávky, ktoré sú vymáhané inak. Ďalej navrhol dať informáciu do Hlasu Turian,
že mesto ide vymáhať pohľadávky exekučne.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak doplnil návrh na rozčlenenie pohľadávok
na pohľadávky v lehote splatnosti a po lehote splatnosti.
Hlasovanie za uznesenie č.46/2016 Mestské zastupiteľstvo Turany I. prerokovalo správu
o stave pohľadávok mesta Turany k 30.06.2016, II. berie na vedomie správu o stave
pohľadávok mesta Turany k 30.06.2016 :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing.
Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Martin Kručinský)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 46/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o stave pohľadávok mesta Turany k 30.06.2016
II. berie na vedomie
Správu o stave pohľadávok mesta Turany k 30.06.2016
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8. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území
mesta Turany
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh VZN (príloha č.6). Návrh VZN bol
zverejnený 23.8.2016 na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta. Pripomienky k návrhu
zaslal JUDr. Pachník a na základe toho sa v čl.2 ods.6 doplnilo slovo „minimálne“ odberné
miesta a v čl.5 sa vypustil odst. 1.
Ing. Ivan Jesenský súhlasil s návrhom VZN. Zaujímal sa ako mesto kontroluje, resp. Turvod
spotrebu pitnej vody s vyvážaním žumpy, čiže spotreba vody a kapacita žumpy by mala
napovedať, že v tom čase by majiteľ žumpy mal jej obsah vyviezť.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – podľa informácií, ktoré má, 94% občanov je
napojených na kanalizáciu. Čerpanie žúmp vykonáva Turvod, nevie o tom, že by mal niekto
v Turanoch oprávnenie, súhlas okresného úradu, na čerpanie, odvoz a likvidáciu fekálií.
Ing. Dušan Novysedlák sa v súvislosti s odvádzaním splaškových vôd do Váhu v minulosti
informoval, či je to už vyriešené.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak podľa informácií sa urobili technické opatrenia
a zatiaľ nevie o tom, že by sa tento problém opakoval.
Ing. Dušan Novysedlák – MUDr. Ľachký ho informoval o probléme, ktorý majú v bytovke
s kanalizáciou.
Zástupca primátora Roman Maťko – prípojka od cesty patrí bytovke. Na ich kanalizácii je
prekážka, Turvod si urobil svoje merania a napísal im, že si tú prekážku musia odstrániť.
Hlasovanie za uznesenie č.47/2016 Mestské zastupiteľstvo Turany I. prerokovalo návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č. 8/2016 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území mesta Turany, II. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Turany č. 8/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území
mesta Turany :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing.
Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
VZN bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 47/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Turany č. 8/2016 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok na území mesta Turany
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 8/2016 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území mesta Turany
9. Rôzne
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o žiadosti združenia Kala Dance Studio
Martin o vyjadrenie k zriadeniu súkromnej základnej umeleckej školy v Turanoch. Zákon
o školstve hovorí, že mesto dáva súhlas so zriadením základnej umeleckej školy. Školu môže
zriadiť právnická alebo fyzická osoba. Školu by navštevovali deti zo škôlok, základnej školy
a príp. aj z okolitých obcí. Sídlo by bolo v kultúrnom centre. V prípade ak dáme súhlas
a združenie si vybaví povolenia, začať by mohli od budúceho školského roku.
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Ing. Katarína Lacková prezidentka občianskeho združenia Kala Dance Studio predstavila
zámer tohto združenia. Zatiaľ je v Turanoch elokované pracovisko, ktoré spolupracuje
so škôlkami. Hlavným zameraním školy je tanec, ale aj výtvarný smer, divadlo, hudobný
odbor. Škola bude vychádzať z požiadaviek a záujmu detí o jednotlivé odbory.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – z pohľadu samosprávy v tom nevidí žiadne riziko.
V prípade, že umelecká škola bude fungovať, je to len pridaná hodnota pre naše mesto.
Momentálne na tom profitujú iné umelecké školy a mesto Martin. Je to aj možnosť zlepšenia
pohybovej i umeleckej aktivity našich detí.
Ing. Dušan Novysedlák uvítal a podporil takúto aktivitu v našom meste. Zaujímal sa, či je
zabezpečené, že budú vyučovať učitelia, ktorí majú už určité renomé a či sa robil prieskum,
koľko tried by otvorili.
Ing. Katarína Lacková uviedla, že pracuje v základnej umeleckej škole v Martine, robí
s kvalifikovanými pedagógmi. Zámerom školy je osloviť kvalifikovaných pedagógov, ľudí
s umeleckým zameraním z Turian. Myslí si, že záujem rodičov o školu bude, pretože veľa detí
chodí momentálne do Martina. Pokiaľ ide o financovanie elokovaného pracoviska,
zriaďovateľ školy napr. v Martine dostane normatív na jedného žiaka z Turian, ale celý ho
nemusí minúť na dieťa. Môže si vyčleniť časť z týchto peňažných prostriedkov na iné deti,
alebo ich investuje do priestorov školy v Martine. Keďže by škola bola zriadená v Turanoch,
mohlo by sa investovať do priestorov tu v Turanoch.
P. Jozef Frkáň sa zaujímal, ak poslanci dajú súhlas škole, či mesto má na to priestory?
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – v kultúrnom centre. Je to miestnosť vedľa malej
sály, momentálne je tam sklad, chceme ho upraviť na tanečnú sálu.
Zástupca primátora Roman Maťko – v kapitálových výdavkoch máme schválené prerobenie
týchto priestorov na tanečnú sálu, ktorá bude využívaná aj pre naše potreby, či pre potreby
občanov, ktorí si sálu prenajímajú. Škola tam bude mať k dispozícii aj šatňu a kanceláriu.
Z finančných prostriedkov, ktoré dostanú na dieťa a o ktorých budeme my rozhodovať, môžu
časť investovať aj na prerobenie priestorov.
P. Martin Kručinský podporil zámer zriadenia takejto školy, zatraktívni nás to aj ako mesto.
Čo sa týka priestorov máme dosť možností, máme kinosálu, dom služieb, základnú školu
alebo po prerobení staré výmenníkové stanice.
Hlasovanie za uznesenie č.48/2016 Mestské zastupiteľstvo Turany I. prerokovalo žiadosť
občianskeho združenia Kala Dance Studio, ul. D. Michaelliho 6, Martin, IČO 42218161
o súhlas so zriadením Základnej umeleckej školy na území mesta Turany, II. súhlasí
so zriadením Súkromnej umeleckej školy na území mesta Turany podľa § 16 ods. 1 písm. l) a
§ 19 ods. 2 písm. e) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov zriaďovateľom – občianske združenie Kala Dance Studio, ul. D.
Michaelliho 6, Martin, IČO 42218161
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing.
Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak informoval o ponuke p. Gubáša na odpredaj pozemku
vedľa nadjazdu. Požiadal stavebnú komisiu, aby sa k ponuke vyjadrila. Ďalej primátor mesta
informoval o cenovej ponuke na vymaľovanie podchodu na 3.500,- €, čo je podľa neho dosť.
Treba rozhodnúť, či to ideme robiť.
Ing. Dušan Novysedlák – treba to vymaľovať, môžeme sa tým zaoberať aj na komisii
výstavby.
P. Jozef Michlík upozornil na to, že podchod treba v čase maľovania úplne uzavrieť.
Primátor mesta informoval, že stále nie je rozhodnuté o žiadosti na rekonštrukciu budovy
úradu a že pripravujeme projekt na zberný dvor.
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o zlom stave strechy na bývalej plynovej
kotolni na ul. ČA. Navrhuje použiť 3.000,- € z rezervného fondu na opravu strechy.
Ing. Dušan Antalík – suma sa mu zdá vysoká, pretože z vlastnej skúsenosti vie, že približne
rovnaká plochy strechy stojí 1.000,- €. Robil ju človek z Turian.
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Zástupca primátora Roman Maťko – pokiaľ ide o cenu vychádzal z ceny strechy, ktorá sa
robila na materskej škole.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – nie je rozhodnuté kto ide opravu robiť, osloví sa
viac firiem a na základe cenovej ponuky rozhodneme.
Hlasovanie za uznesenie č.49/2016 Mestské zastupiteľstvo Turany I. prerokovalo návrh
na opravu havarijného stavu strechy skladových priestorov na ul. Červenej armády (bývalá
plynová kotolňa), II. schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 3.000,- eur
z rezervného fondu na opravu havarijného stavu strechy skladových priestorov na ul.
Červenej armády (bývalá plynová kotolňa) :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef
Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 1 (Ing. Dušan Antalík)
Zdržal sa – 0
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 48/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť občianskeho združenia Kala Dance Studio, ul. D. Michaelliho 6, Martin, IČO
42218161 o súhlas so zriadením Základnej umeleckej školy na území mesta Turany
II. súhlasí
so zriadením Súkromnej umeleckej školy na území mesta Turany podľa § 16 ods. 1 písm. l) a
§ 19 ods. 2 písm. e) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov zriaďovateľom – občianske združenie Kala Dance Studio, ul. D.
Michaelliho 6, Martin, IČO 42218161
Uznesenie č. 49/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na opravu havarijného stavu strechy skladových priestorov na ul. Červenej armády
(bývalá plynová kotolňa)
II. schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 3.000,- eur z rezervného fondu na opravu
havarijného stavu strechy skladových priestorov na ul. Červenej armády (bývalá plynová
kotolňa)
10. Diskusia a interpelácie poslancov
P. Martin Kručinský na základe podnetov od občanov požiadal kontrolu a o doplnenie
označenia ulíc, najmä ulice ČA, kde má problém napr. záchranka. Mali by sme upozorniť
a riešiť to so záchrannými službami.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – každé vozidlo, keď ide na zásah dostane presné
GPS aj s číslom domu, problémom je zrejme to, že ul. ČA nie je priechodná.
P. Pavel Pohánka – minulý týždeň to riešil s operačným strediskom, oslovili ho kvôli
výjazdom, či sa niečo zmenilo. Je to tak ako hovorí primátor, majú konkrétnu presnú adresu
ale problémom je práve to, že ulica nie je prejazdná. Dohodli sa, že osobne prídu do Turian.
Ing. Dušan Antalík – ulica ČA bola zrejme projektovaná ako prejazdná, možno by stálo za
úvahu to dokončiť.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – môže sa to zmeniť len tak, že v novom územnom
pláne sa navrhne miestna komunikácia ako verejnoprospešná stavba a následne na to, môže
dôjsť k vykúpeniu pozemkov.
Zástupca primátora Roman Maťko – problém je v tom, že ten kto zadával údaje do navigácie,
neurobil rozdelenie ulice, ale dal ju ako priechodnú.
Ing. Dušan Antalík požiadal o aktualizáciu informačných panelov v meste, keďže niekde sú
uvedené firmy, ktoré už neexistujú.
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Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – tabule sú majetkom tej konkrétnej firmy,
nemôžeme ich len tak dať dolu. Ale budeme sa tým zaoberať.
P. Martin Kručinský požiadal, aby sa komisia výstavby a verejného poriadku zaoberala
návrhom na namaľovanie deliacich čiar na niektorých križovatkách.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak súhlasil a na nadjazd by sme chceli dať aj odrazky
na zvodidlá.
P. Martin Kručinský pokračoval v návrhoch :
- znovu prehodnotiť priečny prah na ul. Gen. Fraňu
- zabezpečiť prítomnosť policajtov ráno pred základnou školou.
P. Pavel Pohánka príslušník mestskej polície – ráno sú pred školou a dohliadajú na premávku.
Treba ale riešiť aj parkovanie pred školou, pretože ráno, keď vozia rodičia deti do školy, je
tam problém prejsť cez cestu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – chceme dať podnet na ŽSK o doplnenie značky
zákaz zastavenia na jednu stranu, aspoň do doby kým nevyriešime parkovanie pred školou.
Máme pripravené návrhy na vyriešenie parkovania, treba to zaradiť do budúceho rozpočtu.
P. Martin Kručinský informoval o žiadosti základnej školy na elektronické vydávanie stravy
a evidencie príchodov detí do školy. Teraz sa dočasne zaviedli stravné lístky, tie by nahradil
čip. Dieťa, keď má zaplatené obedy, zobrazí sa to na termináli a dostane obed. Pokiaľ ide
o príchody do školy, dieťa príde do školy a cez turniket sa dostane do šatne. Je tam možnosť
aj takej služby, že rodič dostane sms-ku, keď dieťa príde a aj odchádza zo školy. Je to dobré
aj kvôli bezpečnosti, že sa nedostane hocikto do školy a jednak aj z hľadiska rodičov. Cena
bez turniketov je okolo 3.000,- €, v prípade turniketov jeden stojí asi 1.000,- €, čiže v prípade
dvoch celková cena by bola do 5.000,- €.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – podporuje vydávanie stravy prostredníctvom čipov,
evidenciu dochádzky by asi takto neriešil.
JUDr. Pavol Pachník – takýto problém riešili v Trstenej, vstupoval do toho úrad na ochranu
osobných údajov a už by to mali mať vyriešené.
Ing. Ivan Jesenský – myslí si, že je to predčasná debata, nesúhlasil by s tým, majú aSc
agendu, ktorá je na školách a umožňuje okrem iného aj vstup žiaka do školy a asi aj strava je
tým riešená. Ďalej si myslí, že náklady školy sa znížili napr. aj zateplením budov, takže
zo svojich nákladových prostriedkov škola tých 3.000,- € musí nájsť. Čo sa týka pedagogickej
dokumentácie zatiaľ je písomná forma základom. So stravou cez čipy súhlasil.
Ing. Dušan Novysedlák – každá investícia by sa mala prehodnotiť, nedá sa o tom hneď dneska
rozhodnúť. Osobne by radšej tých 3.000,- € dal na opravu školskej jedálne. Pokiaľ nemá
dostatok informácií nebude hlasovať za.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak požiadal komisiu školstva a komisiu pre ekonomiku,
aby tento návrh prebrali a taktiež by uvítal viac informácií zo základnej školy. Návrh
pripravíme na rokovanie na ďalšie zastupiteľstvo.
Ing. Dušan Novysedlák predložil návrhy a pripomienky :
- je rád, že v kine boli zrekonštruované sociálne zariadenia, ale mala by sa opraviť aj stena
z vonkajšej strany
- predný areál prevádzkarne mesta je zarastený, je to nedôstojné
- pri vstupe do mesta od Krpelian nápis mesto Turany je zarastený kríkmi, ten istý problém je
pri pekárni, na Robotníckej ulici.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – máme to naplánované, len máme kapacitný
problém.
Ing. Ivan Jesenský predložil návrhy a pripomienky :
- zabezpečiť opraviť strechu na starej hasičskej zbrojnici
- v súvislosti s prípravou rozpočtu na r.2017 zahrnúť aj posilňovacie stroje na ulici (street
workout), jedna zostava by vyšla asi na 5.000,- € a taktiež by sme mali v rozpočte riešiť aspoň
projektovú dokumentáciu na stred mesta – napr. fontánu, soc. zariadenia
- na Trusalovej osadiť značku „daj prednosť“ na križovatke od bývalého Mariasu
a autocampingu. Ďalej sa zaujímal, či sme požiadali ŽSK o odpredaj, prevod majetku
všetkých kurtov za učilišťom.
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Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – ŽSK sme požiadali o antukové kurty, saunu
s kurtom a o pozemok pod multifunkčným ihriskom.
Zástupca primátora Roman Maťko – k návrhu rozpočtu budú priložené aj návrhy na dve
detské ihriská s fitness prvkami a riešime aj návrhy stredu mesta.
11. Schválenie uznesenia
Poslanci hlasovali za každé uznesenie zvlášť počas zasadnutia.
12. 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 : Ing. Jaroslav Hlavatý
II. overovateľ : Antónia Kocholová

Zapísala : Ing. Erika Černeková
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