ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2016 v KC 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 Ing. Ivana Jesenského a Ing. Dušana Novysedláka.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Hlavatý, p. Jozef Michlík a JUDr. Ľubomír Liskaj.

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 plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017
Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016
Rozpočet mesta Turany na rok 2017
Návrh dodatku č.3 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Turany
10. VZN mesta Turany č.9/2016 o hlasovaní obyvateľov mesta
11. Zámer zámeny podielu v pozemkoch
12. Rôzne
13. Diskusia a interpelácie poslancov
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov

1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (91%) a MZ je uznášania schopné.
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2. Schválenie programu
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak oboznámil prítomných s programom podľa
pozvánky.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(P. Martin Kručinský nebol počas hlasovania prítomný.)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak určil za overovateľov Ing. Ivana Jesenského
a Ing. Dušana Novysedláka.
Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov Ing. Jaroslava Hlavatého, p. Jozefa
Michlíka a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(P. Martin Kručinský 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).
Všetky uznesenia sú v plnení alebo sú splnené. Dnes bol zaslaný PHSR poslancom mailom.
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o vykonaných kontrolách
v období od 10.11.2016 do 14.12.2016 (príloha č.2).
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil návrh plánu kontrolnej činnosti
(príloha č.3). Počet kontrol zostáva zachovaný v porovnaní s minulými obdobiami. V pláne
nie sú stanovené termíny, pretože nemôže vedieť či kontrolu ukončí v danom termíne,
nakoľko druhá strana nemusí poskytovať súčinnosť v termínoch, ktoré by mala. A taktiež,
v zmysle zákona o finančnej kontrole, kontrola končí v prípade zistenia nedostatkov prijatím
opatrení po prerokovaní správy. Druhá strana musí dať návrh opatrení a následne sa spíše
správa o výsledkoch kontroly, čím sa predlžuje kontrolný proces z hľadiska formálnosti.
K bodom č. 4,5,6 prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 58/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 10.11.2016 do 14.12.2016
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II. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017
III. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2017
7. Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016
P. Želmíra Murčeková predložila návrh na III. úpravu rozpočtu (príloha č.4).
Ing. Jaroslav Hlavatý predseda ekonomickej komisie - komisia odporúča schváliť návrh
na III. úpravu rozpočtu.
Mgr. Peter Kračmer hlavný kontrolór – nemá námietky a odporúča schváliť návrh na III.
úpravu rozpočtu.
8. Rozpočet mesta Turany na rok 2017
Ing. Monika Bačeová predložila návrh rozpočtu mesta na rok 2017 (príloha č.5).
Ing. Jaroslav Hlavatý predseda ekonomickej komisie - komisia odporúča schváliť návrh
rozpočtu na rok 2017 bez výhrad.
Mgr. Peter Kračmer hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok
2017 (príloha č.6). Rozpočet spĺňa všetky zákonom stanovené atribúty a odporúča návrh
schváliť.
Zástupca primátora Roman Maťko – rozpočet je tak spravený, že nie je predpoklad, že by sa
vo výdajovej časti mali navyšovať položky. Príjmová časť rozpočtu podľa zverejnených
prognóz bude o 70.000,- € väčšia a predpokladáme, že táto čiastka by mala byť použitá
na kapitálové investície. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj návrh kapitálových investícií v roku
2017 (príloha č.7). Snažili sme sa tam dať akcie u ktorých predpokladáme, že si budú
vyžadovať projektovú dokumentáciu. Ostatné by sme pripravili na február aj s plnením akcií
realizovaných v tomto roku.
P. Martin Kručinský – budúcoročný rozpočet bude zrejme historicky najvyšší po roku 2009
a treba to využiť pre rozvoj mesta. Požiadal, aby pri prvom návrhu na úpravu rozpočtu, veľké
položky boli viac rozpísané. V súvislosti s návrhom na prerozdelenie kapitálových investícií
sa zaujímal, či sa budú dnes schvaľovať tak, ako sú predložené. Nemá námietky voči
položkám, ktoré sú tam uvedené aj so sumou, ale vypustil by položku pod čiarou, čo sa týka
školskej jedálne, a položky, ktoré nemajú uvedenú sumu.
Zástupca primátora Roman Maťko – tie položky bez sumy sú ako návrh na akcie, ktoré by sa
mohli schváliť v budúcom roku.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – sumy, ktoré sú uvedené v návrhu sú už viac-menej
isté, je to len časť z celkových kapitálových výdavkov, ktoré budeme prerozdeľovať v novom
roku. Aby sme mohli robiť prípravu na niektoré akcie už v januári, preto sme dali tento návrh.
Ing. Dušan Novysedlák – k jednotlivým položkám nemá pripomienky čo sa týka príjmov
a výdajov. Na komisii sa zaoberali aj rozdelením kapitálových výdavkov, sám navrhoval,
aby sa asfaltovali cesty Mohylka, Malý riadok a v ďalších rokoch cesty v južnej časti.
Zástupca primátora Roman Maťko – dnes schválime kapitálové investície, pri ktorých je
uvedená suma a zvyšná nerozdelená čiastka sa schváli na prvom zastupiteľstve.
Ing. Dušan Antalík – pri položke účelové zariadenie mesta je uvedených 5.000,- €, projektant
berie za projekt percentá z ceny diela, asi 10 percent.
Zástupca primátora Roman Maťko – bude to 1.000 až 2.000,- €, v tej sume sú aj geometrické
plány, rôzne poplatky.
P. Jozef Michlík – tento rok sme mali zatepľovať budovu prevádzkarne.
Zástupca primátora Roman Maťko – treba to dať do návrhu na ďalší rok.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal, aby sa v priebehu roka priebežne podávala správa po každej
vykonanej investičnej akcii.
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Hlasovanie za návrh III. úpravy rozpočtu mesta Turany na rok 2016 :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Martin Kručinský)
Poslanci schválili návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016.
Hlasovanie za návrh rozpočtu mesta Turany na rok 2017 :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Antalík)
Poslanci schválili návrh rozpočtu mesta Turany na rok 2017.
K bodom č.7 a 8 prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 59/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016
II. schvaľuje
III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2016
Uznesenie č. 60/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
1. návrh rozpočtu mesta Turany na roky 2017-2019
2. návrh programového rozpočtu na roky 2017-2019
II. berie na vedomie
1. rozpočet na roky 2018-2019
2. programový rozpočet na roky 2018-2019
3. stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Turany na rok 2017
III. schvaľuje
1. rozpočet mesta Turany na rok 2017 ako vyrovnaný v celkovej výške 2.191.265,- Eur
2. programový rozpočet na rok 2017
9. Návrh Dodatku č.3 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Turany
Ing. Monika Bačeová predložila návrh dodatku č.3 k VZN (príloha č.8).
Z dôvodu odchodu dvoch pracovníčok školskej jedálne na dôchodok bolo vyplatené odchodné
a aby sme nezobrali z prevádzkových nákladov, tak sa zvýšil koeficient na jedno dieťa. Nie je
potrebné navýšiť rozpočet, je to len prerozdelenie finančných prostriedkov.
Hlasovanie za návrh Dodatku č.3 k VZN mesta Turany o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Turany :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Dušan Antalík nebol počas hlasovania prítomný).
Poslanci schválili návrh dodatku č.3.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 61/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
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I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Turany o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Turany
II. schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN mesta Turany o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Turany
10. VZN mesta Turany č.9/2016 o hlasovaní obyvateľov mesta
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh VZN č.9/2016 (príloha č.9).
Hlasovanie za návrh VZN mesta Turany č. 9/2016 o hlasovaní obyvateľov mesta :
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 návrh VZN.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 62/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN mesta Turany č. 9/2016 o hlasovaní obyvateľov mesta
II. schvaľuje
návrh VZN mesta Turany č. 9/2016 o hlasovaní obyvateľov mesta
11. Zámer zámeny podielu v pozemkoch
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh zámeny (príloha č.10).
V súvislosti s chybným zápisom vlastníckych práv v pozemkoch sme schválili zámenu
podielov v pozemkoch mesta a p. Krystýnka. Podali sme návrh na vklad na katastrálny odbor,
ten prerušil konanie a požaduje doplniť uznesenie o schválenie zámeny ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č.40/2016 :
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 zrušili uznesenie č.40/2016.
Hlasovanie za spôsob zámeny podielu v pozemkoch prípadom hodným osobitného zreteľa :
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 zámenu prípadom hodným osobitného zreteľa.
Hlasovanie za zámenu podielu v pozemkoch medzi mestom Turany a p. Romanom
Krystýnkom :
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 zámenu podielu v pozemkoch.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 63/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
zrušuje
uznesenie č.40/2016
Uznesenie č. 64/2016
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
1. návrh zámeny podielu v pozemkoch medzi mestom Turany a p. Romanom Krystýnkom,
v parc. KN-C č. 3543/22 a KN-C č. 3543/24 podľa predloženého zámeru.
2. návrh zámeny podielu v pozemkoch spôsobom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods.8
písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. Dôvodom a spôsobom zámeny podielu
v pozemkoch prípadom hodným osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníckych vzťahov
a vysporiadanie vlastníctva v pozemku pod budúcou miestnou komunikáciou v prospech
mesta Turany.
II. schvaľuje
1. spôsob zámeny podielu v pozemkoch prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
2. zámenu podielu v pozemkoch 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. 23.06.1978, 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.
3. spôsob zámeny ako i zámena podielu v pozemkoch bol schválený 11 poslancami
z celkového počtu 11 poslancov.
12. Rôzne
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh plánu zasadnutí mestského
zastupiteľstva na rok 2017 (príloha č.11).
Ing. Dušan Antalík navrhol, aby to bolo vždy v stredu.
Zástupca primátora Roman Maťko – konečný návrh plánu zasadnutí na rok 2017 je 8.2.,
19.4., 28.6., 20.9., 8.11. a 13.12.2017 so začiatkom o 15,00 hod.
13. Diskusia a interpelácie poslancov
P. Martin Kručinský navrhol vypracovať VZN o požívaní alkoholu na verejných
priestranstvách. Prokuratúra nám ho zrušila, ale znova sa táto téma vracia a napr. v Leviciach
schválili VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov.
Ing. Dušan Antalík v súvislosti s premiestnením bankomatu na ul. Osloboditeľov sa zaujímal,
či primátor rokoval aj s inými bankami. Už keď rušila VÚB pobočku sa hovorilo,
že bankomat tu možno dlho nebude. V tejto časti je dosť občanov, ktorí by mali mať
k dispozícii bankomat. Je to pre ľudí veľmi zlá situácia, hlavne pre starších. Ďalej navrhol,
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aby sa kultúrna komisia zaoberala vianočnou výzdobou domov a mohla by sa najkrajšia aj
odmeniť.
P. Martin Kručinský – venuje sa rokovaniam s bankami rok. Začal s VÚB s podpredsedom
predstavenstva o tom, aby udržali banku. Banka však vystupuje tvrdo komerčne a pobočka
v Turanoch robila len finančné operácie, navyše aj otváracia doba nebola vhodná
pre pracujúcich, vyťaženosť pobočky nebola dostačujúca. Oslovil viacero iných bánk.
Niektoré stále zvažujú. Sú aj firmy, ktoré prevádzkujú bankomaty pre banky, nie je problém
vybaviť takýto bankomat, ale účtujú si 3,50 € za výber. Rokovania stále prebiehajú, venuje sa
tomu a taktiež mesto rokuje.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – keď pred rokom rušila VÚB pobočku, pán riaditeľ
z Martina nám sľúbil, že bankomat zostane. Už vtedy sme im ponúkli, že ak by bol nejaký
problém, mesto poskytne svoje priestory na bankomat napr. v zdravotnom stredisku
a za symbolický nájom. Zrejme aj Jednota by privítala umiestnenie bankomatu. Má
informácie, že pracovník VÚB klamal, že rokoval s Jednotou a taktiež s nami. Nik nám
neoznámil, že bankomat premiestňujú a nik s nami o tom nerokoval. Spôsob VÚB akým
komunikuje so svojimi zákazníkmi je neseriózny. Dostali sme dnes petíciu od občanov proti
zrušeniu bankomatu a posielame je spolu s našou sťažnosťou na ústredie banky. Taktiež
rokoval v priebehu roka s viacerými bankami, dnes napr. s Prima bankou.
Zástupca primátora Roman Maťko - vie o stretnutiach primátora s inými bankami a aj
o komunikácii s VÚB. VÚB sľúbila, že ten bankomat tu zostane. Bol svedkom toho ako
primátor ponúkol VÚB možnosť, v prípade problémov, premiestniť bankomat do zdravotného
strediska a ešte aj na vlastné náklady urobíme stavebné úpravy.
16,00 hod. – vystúpenie občanov
Ing. Alena Kapustová vyslovila rôzne požiadavky a pripomienky :
- aby bol bankomat v centre Turian, aj kvôli ľuďom zo zahraničia, a pokúsiť sa vyjednať
s bankou, aby bol jeden univerzálny bankomat
- aby sa posýpali cesty a chodníky
- aby mesto prevzalo železničnú stanicu a staralo sa o ňu, pretože je v zlom stave.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – železničná stanica nie je majetkom mesta, postúpi
túto požiadavku prednostovi stanice.
P. Marta Majeríková vyslovila výhrady k novému umiestneniu bankomatu, pretože nie je
vidieť na displej a ďalej požiadala, či by sa plocha za štadiónom nemohla využiť ako klzisko.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - pokiaľ ide o umiestnenie bankomatu bolo by dobré,
keby sa aj ľudia sťažovali priamo banke.
Zástupca primátora Roman Maťko – plocha za štadiónom sa už polieva.
P. Jozef Stančík sa zaujímal, kedy sa bude pokračovať v oprave cesty popri kanáli.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – materiál máme z ciest, ktoré sme asfaltovali,
prevezieme ho v jarných mesiacoch, chceli by sme to zavalcovať, vyspádovať. Záleží to
od počasia. Následne sa tak bude robiť aj cesta k rybníkom.
Pokračovanie v bode č.13 :
P. Jozef Frkáň - bol by rád, keby sa poslanci prišli pozrieť na zrekonštruované priestory
škôlky. Je to pekne urobené, peniaze, ktoré sme do toho vložili boli oprávnené.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal aby sa vyzdobil stromček aj pri Jednote, príp. na inom
mieste v južnej časti. Navrhol v súvislosti s Byturom, keďže obhospodaruje naše zariadenia,
aby sme vyžadovali plán údržby mestských zariadení na ďalší rok. Ďalej sa zaujímal či ideme
pokračovať v riešení Domu služieb, keďže na jednom zastupiteľstve sme to preberali a Martin
Kručinský v tejto súvislosti hovoril, že by bolo dobré ho odprezentovať, urobiť vizualizáciu.
P. Martin Kručinský – hovoril o Dome služieb v tej súvislosti, že obchodné domy Prior stred
mali záujem o tom rokovať, ale nemá k tomu dokumentáciu. Aby sme to mohli ponúkať treba
urobiť fotodokumentáciu a dohodnúť sa, čo z toho chceme mať a druhá vec, že sa to robí cez
nejakú spoločnosť akciovú alebo s.r.o. kde mesto vkladá svoj majetok ako svoj podiel.
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Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – v súvislosti s Byturom by sme mali prehodnotiť
nájom Byturu a obmedziť určité služby a smerovať ich k uspokojeniu potrieb sociálnych
prípadov, ktoré sú v našom katastri, čiže našich občanov s trvalým pobytom v Turanoch.
Ing. Ivan Jesenský – informoval poslancov o liste bývalých poslancov, v ktorom píšu o JUDr.
Híčikovi a žiadajú ho zverejniť v Hlase Turian. Komisia s tým nesúhlasí, navrhuje zverejniť
v Hlase Turian zoznam občanov, ktorí dostali cenu starostu, resp. primátora a cenu obce, resp.
mesta. Bude to aj na webovej stránke a postupne doplňované.
14. Schválenie uznesenia
Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol návrh uznesenia zo 6. 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 zo 6.zasadnutia MZ.
15. 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. Ivan Jesenský
II. overovateľ : Ing. Dušan Novysedlák

Zapísala : Ing. Erika Černeková
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