ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 08.02.2017 v KC v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak (pozn. nebol prítomný na celom zasadnutí)
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
a z poverenia primátora otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva zástupca primátora
Roman Maťko. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a MZ je uznášania schopné.
Za overovateľov určil p. Martina Kručinského a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh zástupcu primátora zvolili poslanci
návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, Ing. Dušan Antalík a p. Antónia
Kocholová.

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 výsledkoch vykonaných kontrol
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Schválenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017
Pridelenie nájomných bytov
Správa k vyhodnoteniu pripomienkového konania a postupu obstarávania zadania
pre Územný plán mesta Turany
10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turany
11. I. úprava rozpočtu (prerozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2017)
12. Rôzne (prerokovanie zámeru vybudovania viacúčelovej hokejovej haly)
13. Diskusia a interpelácie poslancov
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov
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1. Otvorenie zasadnutia
Zástupca primátora Roman Maťko poverený vedením MZ otvoril rokovanie.
Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci (100%) a MZ je uznášania schopné. Ospravedlnil
primátora mesta Ing. Miroslav Blahušiaka, ktorý kvôli pracovným povinnostiam príde neskôr.
2. Schválenie programu
Zástupca primátora Roman Maťko 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, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Jaroslav Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný.)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Zástupca primátora Roman Maťko určil za overovateľov p. Martina Kručinského
a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Do návrhovej komisie zástupca primátora navrhol poslancov Ing. Ivana Jesenského,
Ing. Dušana Antalíka a p. Antóniu Kocholovú.
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinbský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Antónia Kocholová)
(Ing. 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).
Uznesenia z roku 2015 a 2016 boli splnené alebo sa plnia.
P. Martin Kručinský sa informoval na plnenie uznesenia č. 57/2016 – zakúpenie motorového
vozidla na účely sociálnych služieb vo výške 3.000,- €. Ak sa ešte nezakúpilo, možno by bolo
lepšie využiť operatívny leasing za 199,- € mesačne a mať nové auto.
Roman Maťko zástupca primátora – myslí si, že je to zbytočný luxus kúpiť nové auto na tieto
účely.
JUDr. Ľubomír Liskaj – má informácie, že je to už neaktuálne.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 1/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
5. Správa HK o výsledkoch vykonaných kontrol
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch kontrol
vykonaných v období 15.12.2016 – 8.2.2017 (príloha č.2).
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Kontroly pokračovali v zmysle schváleného plánu. V súčasnosti prebiehajú kontroly –
kontrola správnosti vyúčtovania dotácií a ostatné kontroly z plánu na 1.polrok 2017.
Počas vykonaných kontrol neboli zistené porušenia.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal o kontrolu evidencie sťažností, čoho sa konkrétne týkali.
P. Jozef Frkáň tiež požiadal o viac informácií o sťažnostiach.
Mgr. Peter Kračmer hlavný kontrolór – zabezpečí zaslanie evidencie sťažností poslancom.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 1/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 15.12.2016 do 08.02.2017
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
Mgr. Peter Kračmer hlavný kontrolór predložil správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2016 (príloha č.3).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 2/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti HK za rok 2016
II. berie na vedomie
správu o činnosti HK za rok 2016
7. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017
Zástupca primátora Roman Maťko uviedol, že materiál dostali poslanci až dnes z toho
dôvodu, že vo VZN sa uvádza, že žiadosti o poskytnutie dotácie sa môžu podávať do 31.1.
Komisia zasadala v pondelok a nechceli sme odkladať rozdelenie dotácií na ďalšie
zastupiteľstvo, nakoľko kluby potrebujú finančné prostriedky už teraz na svoju činnosť.
Na budúci rok posunieme zastupiteľstvo do polovice februára.
Ing. Ivan Jesenský predseda Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
predložil návrh rozdelenia dotácií (príloha č.4). Informoval o jednotlivých požiadavkách
klubov na dotácie a vysvetlil návrh dotácií komisie.
Ing. Dušan Novysedlák navrhol, aby sa v budúcnosti uvádzalo v návrhu aj porovnanie
s predchádzajúcim rokom, akú dotáciu kluby dostali.
Zástupca primátora Roman Maťko navrhol doplniť aj sumu, ktorú žiadali.
P. Martin Kručinský vyslovil výhradu k tomu, že tento návrh nebol prerokovaný
v ekonomickej komisii. Chýba mu aj porovnanie toho, koľko členov je v jednotlivých
kluboch, aké sú výsledky, čo nám ich činnosť prinesie v rámci mesta. Druhý pohľad je ten,
že od roku 2009, kedy bol krízový rozpočet, sú prognózy stúpajúce a investícia
do záujmových združení je určite lepšia ako investícia napr. do asfaltu alebo nejakej budovy.
Ako mesto by sme mali viac pracovať s tými združeniami, či sa nedá urobiť viac, či sa nedá
spropagovať meno mesta.
Ing. Ivan Jesenský súhlasil s p. Kručinským len čiastočne. VZN hovorí jednoznačne o komisii
športu, nie o ekonomickej komisii. Keby sme mali riešiť všetky žiadosti podrobne
na zastupiteľstve, zabralo by to veľa času. Komisia má veľmi dobrý obraz o činnosti
jednotlivých klubov, pretože si na komisiu pozývajú florbalistov, v komisii sú dvaja členovia
z technických športov. Komisia má dobrý prehľad z MŠK, šachového, bežeckého klubu.
Komunikácia medzi mestom, resp. komisiou a klubmi existuje. Taktiež komisia zabezpečuje
akcie a riešia aj propagáciu mesta.
Zástupca primátora Roman Maťko uviedol, že v roku 2015 bol rozpočet, ktorý prerozdeľovala
komisia 12.500,- €, v roku 2016 15.500,- € a teraz je to 22.000,- €. Každoročne navyšujeme
rozpočet, aby mali kluby viac prostriedkov. Aj z tohto dôvodu sa pristúpilo k zmene VZN,
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kde sú nové tlačivá, aby združenia mohli podávať žiadosti o dotáciu aj na VÚC, ktorý má tiež
dotačný systém. Taktiež prerábame štadión a pripravujeme združeniam klubovne. P. Černek
chodí na ich akcie, fotí ich a dáva na našu stránku. Ale v prvom rade je to vecou klubov,
aby sa propagovali. V žiadosti dávajú správu o činnosti, keby ju dali v elektronickej forme,
môžeme to dať na stránku mesta. Nemyslí si, že by sme klubom nevychádzali v ústrety.
Ing. Dušan Antalík navrhol zverejniť informáciu, ktorým združeniam v rámci Turian je
možné darovať 2% z dane.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer to pripraví a zabezpečí zverejnenie na stránke.
JUDr. Ľubomír Liskaj navrhol, aby sa finančné prostriedky určené pre Centrum
environmentálnej výchovy použili radšej na náučný chodník, ktorý je už v dezolátnom stave.
Alebo, aby sme našli iné financie na jeho úpravu.
Ing. Ivan Jesenský sa vyjadril, že po zistení informácií, ktoré vtedy nemal k dispozícii, súhlasí
s tým, aby sme túto položku nepridelili a nechali to ako rezervu.
Hlasovanie za pridelenie dotácií podľa návrhu Komisie školstva, športu, kultúry
a informovanosti občanov okrem Centra environmentálnej výchovy :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, 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 rozdelenie dotácií.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 3/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MZ v Turanoch na pridelenie
dotácií z rozpočtu mesta Turany na rok 2017
II. schvaľuje
pridelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2017 podľa predloženého návrhu Komisie školstva,
športu, kultúry a informovanosti pri MZ v Turanoch
8. Pridelenie nájomných bytov
P. Antónia Kocholová, predsedníčka Komisie sociálno-zdravotnej predložila, návrh
na pridelenie bytov (príloha č.5). Komisia navrhla prideliť 3-izbový byt v 24 b.j. na ul. ČA
p. Čuriakovej, v prípade odmietnutia tak rodine Bellovej. 1–izbový byt na Obchodnej ulici
komisia navrhla prideliť p. Mjartanovej, v prípade odmietnutia p. Čujkovej.
Zástupca primátora Roman Maťko - má informácie, že p. Čuriaková už má byt.
P. Antónia Kocholová - dozvedeli sa to až po zasadnutí komisie, je to neoficiálna informácia.
Žiadateľ o byt by sa mal písomne vzdať nároku na byt.
JUDr. Ľubomír Liskaj – ak komisia zasadala 25.1., myslí si, že je to dostatočný priestor,
aby sme konkrétne pridelili byt. Vie, že niekedy je problém sa so žiadateľmi skontaktovať.
Ak dva týždeň nestačia, tak treba zvolať komisiu včaššie, aby bol priestor na to, aby sme
vedeli presne komu byt prideľujeme. Tiež treba dôkladne zvažovať či žiadatelia majú
primeraný príjem, aby sme nemali ďalších dlžníkov.
P. Antónia Kocholová – aj keď vieme, že niekto zo žiadateľov už má iný byt, potrebujeme
od neho písomné vyjadrenie, že pridelený byt odmieta. A to, že mu bol byt pridelený mu
môžeme oznámiť až po schválení poslancami v zastupiteľstve.
Zástupca primátora Roman Maťko – dosiaľ zastupiteľstvo vždy rešpektovalo odporúčanie
komisie.
Hlasovanie za pridelenie bytov podľa návrhu Komisie sociálno-zdravotnej :

4/13

Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, 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 pridelenie bytov podľa návrhu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 4/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh komisie sociálno-zdravotnej, služieb a obchodu pri MZ v Turanoch na pridelenie bytov
III. schvaľuje
pridelenie nájomných bytov nasledovne:
- byt č. 9 v 24 bytovom dome na ul. Červenej armády 1730 p. Jane Čuriakovej, Budovateľská
575/1, Turany, v prípade odmietnutia ako druhej v poradí p. Jane Bellovej a p. Igorovi
Bellovi, Sklabinská 13, Podhradie
- sociálny jednoizbový byt na ul. Obchodnej 1241/27, p. Veronike Mjartanovej, mesto
Turany, v prípade jej zamietnutia ako druhej v poradí p. Zdenke Čujkovej, Budovateľská
575/1, Turany
16,00 hod. vystúpenie občanov
P. Margita Kuková chcela vedieť prečo nedostala odpoveď na list, ktorý v auguste poslala
na úrad. Zaujímala sa prečo bol preložený rozhlas na ich ulici na koniec ulice, kde ho nikto
nepočuje. Ďalej Klub dôchodcov, ktorého je členkou, chce vedieť v akom štádiu je riešenie
poškodenej lipy, ktorú zasadili.
Ing. Jaroslav Hlavatý uviedol, že rozhlas bol preložený na podnet občianky, ktorá má malé
dieťa a sťažovala sa, že rozhlas hrá priamo do ich okna a ruší ich. Riešil to už s p. Šlichtíkom
a spolu idú hľadať vhodné miesto na umiestnenie rozhlasu tak, aby ľudia počuli a nikoho to
nerušilo. Musia sa občania na tej ulici dohodnúť tak, aby to vyhovovalo väčšine ľudí.
P. Margita Kuková odpovedala, že mali tri malé deti a nesťažovali sa. Ďalej sa sťažovala
na jamu pred jej domom, kde stále stojí voda. Žiadala už p. Maťka, aby sa to vyriešilo,
ale stále sa to nezmenilo.
Zástupca primátora Roman Maťko – k listu, ktorý písala p. Kuková, sa momentálne nevie
vyjadriť, preverí to. Čo sa týka lipy, vyšetruje to mestská polícia, záver nepozná. Pokiaľ ide
o mláku, bol sa tam pozrieť, je to malá kaluž pred garážou. Pri rekonštrukcii tejto ulice,
ktorá je niekedy v budúcnosti plánovaná, sa to odstráni.
P. Stanislav Kapusta, vedúci prevádzkarne, požiadal poslancov, aby riešili aj objekt
prevádzkarne. Ako prioritu vidí dokončenie oplotenia zberného dvora a druhou prioritou je
vyriešenie priestorov pre umiestnenie techniky, ktorá momentálne stojí vonku na dvore. Dalo
by sa to takou formou ako bola robená hasičiareň, pristaviť priestor na parkovanie. Mohlo by
to byť robené postupne.
Zástupca primátora Roman Maťko – prevádzkareň žiadala 6.000,- €. V návrhu kapitálových
výdavkov je suma 4.200,- €, čo si myslí, že zatiaľ postačuje na dokončenie oplotenia,
na bránu a na projektovú dokumentáciu na garáže. Pri druhej úprave rozpočtu sa k tomu
môžeme vrátiť.
P. Martin Kručinský – predtým dostávali na ekonomickú komisiu rozpočet prevádzkarne.
Keby ho mali aj teraz, ľahšie by sa k tomu mohol vyjadriť.
P. Kapusta Stanislav – rozpočet pre poslancov dávali na základe vyzvania mesta.
P. Martin Kručinský vyzval p. Kapustu, aby na zastupiteľstvo, k bodu záverečný účet mesta
v júni, predložil záverečný účet prevádzkarne za rok 2016.
P. Peter Rapšík – asi pred dvomi rokmi požadoval, aby sa opravila cesta medzi bytovkami
na Obchodnej ulici. Voda tam nemá kde odtekať a už sa tadiaľ nedá pomaly prejsť (pozn.
prišiel primátor mesta). Druhým problémom sú psy, ktoré sa voľne túlajú a taktiež psie
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exkrementy, ktoré majitelia psov nezbierajú. Máme VZN o psoch, ale treba to aj kontrolovať.
Ďalej sa zaujímal o zverejňovanie neplatičov na stránke mesta. Najmä pokiaľ ide o neplatičov
za smeti, pretože vie o ľuďoch, ktorí po tme nosia svoje smeti do kontajnerov iných bytoviek.
Bolo by dobré zverejniť neplatičov.
Zástupca primátora Roman Maťko - je pravda, že tá cesta je v zlom stave, ale nielen tá. Sú aj
iné a v horšom stave a chodí tam ešte viac ľudí. Aj ulice okolo parku sú v horšom stave. Je to
o tom, že ktorú opravovať skôr. Ako zastupiteľstvo sme v dosť veľkej miere pristúpili
k rekonštrukcii miestnych komunikácií. Hlavným kritériom na rekonštrukciu je stav
komunikácie. Určite v budúcnosti pristúpime k rekonštrukcii aj tejto ulice, ale musí sa
počkať. Čo sa týka neplatičov, pristupujeme k tomu dosť razantne. Podľa zákona môžeme
zverejniť neplatičov len nad určitú sumu. Väčšina neplatičov za komunálny odpad má
nedoplatky pod túto sumu. Pokiaľ ide o to, že ľudia hádžu odpad iným do kontajnerov, tomu
my nezabránime. Je to vec spoločenstva, majiteľov, aby si príp. kontajner zamkli.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak požiadal p. Rapšíka, ak pozná tých ľudí, aby ich
nahlásil a úrad vykoná kontrolu ako a či majú nahlásený vývoz odpadu. Podobne je to aj
s majiteľmi psov. Potrebujeme aj takúto spoluprácu od občanov.
P. Pavel Pohánka člen mestskej polície – pred dvomi rokmi sme osadili kontajnery na psie
exkrementy, v rámci služby polícia dopĺňa vrecká a vie, že to ľudia využívajú.
P. Jozef Frkáň –problém psov nie je len problémom Turian, ale všetkých miest a obcí. Myslí
si, že osveta sa zlepšila. Je málo takých ľudí, ktorí idú so psom a nemajú vrecko. Pokiaľ ide
o túlanie psov, túlajú sa skoro stále tí istí, ktorí majú majiteľa. Myslí si, že čo sa týka osvety,
urobilo sa veľa.
Ing. Dušan Novysedlák navrhol, aby pracovníčka úradu, keď bude vydávať výmery na daň
za psa, pridávala k tomu aj pre majiteľov psov upozornenie na ich povinnosti.
Ing. Jaroslav Hlavatý súhlasil s p. Frkáňom. Vidí zlepšenie situácie, aj napr. na ceste popri
Váhu smerom k Nolčovu.
P. Vladimír Burica sa zaujímal či primátor komunikoval s riaditeľom VÚB.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak mu odpovedal, že prebehli rokovania s Prima bankou
a Slovenskou sporiteľňou a s riaditeľom VÚB p. Labaničom.
9. Správa k vyhodnoteniu pripomienkového konania a postupu obstarávania zadania
pre Územný plán mesta Turany
Zástupca primátora Roman Maťko predložil správu k vyhodnoteniu pripomienkového
konania a postupu obstarávania zadania pre Územný plán mesta Turany (príloha č.6).
Informoval, že chceme požiadať Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o dotáciu
na spracovanie územného plánu. Celkové náklady na spracovanie územného plánu sú cez
30.000,- €. Aby sme mohli požiadať o dotáciu musíme mať schválené zadanie.
Ing. Dušan Antalík požiadal, ak nie je neskoro, aby sa do územného plánu zapracoval výjazd
z Turian smerom na Sučany. Napriek tomu, že je diaľnica, premávka na tejto ceste je dosť
hustá. Mohla by sa urobiť stará cesta popri potoku na odbočovanie áut do Turian zo smeru
Sučany. Tým by sa uľahčil výjazd na hlavnú cestu.
Zástupca primátora Roman Maťko – nesúvisí to s územným plánom. Tiež by uvítal
odbočovací pruh pri odbočovaní zo Sučian do Turian, ale polícia s tým nesúhlasí, pretože by
tam mohli vznikať kolízie. Osobne si myslí, že po výstavbe diaľnice už nie je problém dostať
sa z Turian na hlavnú cestu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – toto nie je predmetom zadania. Ale vo výhľadoch
a prieskumoch je riešená cesta do priemyselnej zóny popri potoku cez dolné rampy. Môžeme
znova preveriť možnosť zmeny tvaru križovatky na dopravnom inšpektoráte. Museli by sme
to riešiť my v rámci rozpočtu.
Ing. Dušan Novysedlák dal pripomienku k územnému plánu. Ide o vybagrované miesto
pod Sučanmi, kde by malo byť nejaké centrum rekreácie. Má k tomu zásadné pripomienky,
bude aj v ďalšom stupni na to apelovať a nebude s tým súhlasiť. Nemá to žiadne
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opodstatnenie v tejto časti a myslí si, že aj funkcionári by mali byť v tomto razantní. Nemá to
nadväznosť na nič.
Zástupca primátora Roman Maťko – budeme sa ešte územným plánom zaoberať a môžeme
túto požiadavku prerokovať.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – má na to opačný názor. 200 alebo 300 metrov
odtiaľ je možnosť napojenia na kanalizáciu, vodu, plyn, elektrinu. Skôr si myslí,
že bagrovisko zostane nezasypané a neupravené. V štádiu prerokovania návrhu územného
plánu sa definitívne o tomto rozhodne.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.5/2017 :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Alena Šimková, 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 uznesenie č.5/2017.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 5/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. konštatuje, že
1. Zadanie pre Územný plán mesta Turany bolo po dobu viac ako 30 dní zverejnené
spôsobom v mieste obvyklým a prerokované s orgánmi štátnej správy, samosprávy,
právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 20 stavebného zákona.
2. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických
a fyzických osôb sú zapracované v Zadaní pre Územný plán mesta Turany, resp. bude sa
k nim prihliadať v rámci spracovania Návrhu územnoplánovacej dokumentácie a následných
stupňov projektovej dokumentácie.
3. Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky posúdil dopracované Zadanie
pre Územný plán mesta Turany a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods.)
5 stavebného zákona listom č. OÚ-ZA-OVBP1-2017/005959/KRJ zo dňa 10.1.2017
s odporúčaním Mestskému zastupiteľstvu v Turanoch predmetné Zadanie schváliť.
II. súhlasí
s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických
a fyzických osôb k návrhu Zadania pre Územný plán mesta Turany
III. schvaľuje
1. Zadanie pre Územný plán mesta Turany podľa ustanovenia § 20 ods. 7 písm. c) stavebného
zákona.
2. Záväzok mesta Turany ukončiť proces obstarávania a schvaľovania Územného plánu
mesta Turany do troch rokov od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie medzi Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a mestom Turany.
10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turany
Zástupca primátora Roman Maťko – materiál dostali poslanci mailom. Zároveň sme
žiadali poslancov, aby, ak majú, predložili pripomienky. Neprišla žiadna pripomienka.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.6/2017 :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, 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 č.6/2017.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 6/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turany – Zmeny a doplnky č. 2
II. schvaľuje
Program hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Turany - Zmeny a doplnky č. 2
11. I. úprava rozpočtu (prerozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2017)
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh na I. úpravu rozpočtu a návrh
na prerozdelenie kapitálových výdavkov (príloha č.7). V časti príjmy sú navýšené bežné
príjmy z podielových daní o 69.773,- €, čo je položka zodpovedajúca sume zverejnenej
na stránke ministerstva financií. Pôvodne sme plánovali presunúť celú položku
do kapitálových výdavkov, ale navrhujeme z tejto sumy navýšiť bežné výdavky o 27.000,- €.
10.000,- € je odmena za implementáciu projektu rekonštrukcie mestského úradu. Navýšenie
kapitálových výdavkov je o 42.545,- €. V návrhu na rozdelenie kapitálových výdavkov sa
v bode 6 – projektová dokumentácia na inžinierske siete IBV, doplňuje lokalita Dielec. Bod 8
navrhujeme zlúčiť s bodom 16. Bod 8 je Kultúrne centrum, kde chceme robiť úpravu vstupu
zo Sadovej ulice a rekonštrukciu kuchyne na tanečnú sálu. Bod 16 je výmena vykurovania
v centre. Bod 18 – detské ihriská, navrhujeme zachovať, pretože v bode 17 je územný plán,
kde je vyčlenených 25.000,- €. Predpokladáme, že dotáciu na spracovanie plánu získame,
takže potom by sme tú sumu posunuli na detské ihriská. Bod 4 – parkovisko pri evanjelickom
kostole, navrhujeme dať pod čiaru. Chceme tam urobiť oddychovú zónu s parkoviskom.
Ing. Jaroslav Hlavatý uviedol, že ekonomická komisia to pre krátkosť času neprebrala. Sám
k tomu nemá pripomienky.
Mgr. Peter Kračmer hlavný kontrolór – nemá pripomienky k návrhu na 1. úpravu rozpočtu.
Ing. Monika Bačeová vysvetlila, že navýšenie miezd v kapitole mestského úradu nastalo
z dôvodu, že skutočné čerpanie odmien poslancov v roku 2016 bolo vyššie ako rozpočet a už
je navýšená priemerná mzda v národnom hospodárstve a odmeny poslancov vychádzajú
z tejto priemernej mzdy. Ďalšia vec je tá, že z našej strany nastala chyba pri tvorbe rozpočtu
a to tým, že nezapočítali mzdu stavebného úradu, čo má samostatnú analytiku, do celkovej
kapitoly úradu. Nejedná sa o navýšenie miezd.
JUDr. Ľubomír Liskaj pre upresnenie doplnil, že minimálne polovička odmien z toho patrí
členom komisií, čiže nie poslancom. Pokiaľ ide o kapitálové výdavky, kde je naplánovaný
chodník od ulice 1.mája po Školskú ulicu, je zbytočné robiť ďalší chodník, keď je chodník
na druhej strane. V položke 14 – rekonštrukcia cesty k ZO Pod kopcom, je 3.000,- €, čo sa mu
zdá veľmi málo. Treba to zvážiť a urobiť tak, aby to voda nezničila.
Zástupca primátora Roman Maťko – čo sa týka chodníka od pekárne po Kollárovu ulicu,
ľudia idú po chodníku ku vodárom a potom musia prejsť na druhú stranu. Zdá sa nám to
nelogické, chodník by mal byť až po Kollárovu ulicu, ale teraz ho navrhujeme po Školskú
ulicu, pretože od Školskej ulice po Kollárovu je tam značné výškové prevýšenie a zatiaľ
nemáme technické riešenie. Je to významný ťah, chodí tadiaľ veľa ľudí.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – chodník od ul. 1.mája po Školskú ulicu sa robil
na tej strane kvôli problémom s vodou z Hviezdoslavovej ulice.
P. Martin Kručinský – je pravda, že prejsť na druhú stranu z jedného chodníka na druhý je
v tej časti nebezpečné. Ale prikláňal by sa skôr k tomu, aby sme opravili existujúce chodníky
ako budovali ďalšie.
Zástupca primátora Roman Maťko – našim zámerom je urobiť celý tento ťah, chodník
od pekárne po vodárov je v dezolátnom stave. Treba to dotiahnuť minimálne po Školskú ulicu
a hľadať technické riešenie na chodník po Kollárovu ulicu.
Ing. Dušan Antalík vyslovil výhradu k tomu, že sa úpravou rozpočtu a návrhom kapitálových
výdavkov nezaoberala ekonomická komisia. Týmto sa mohla zaoberať aj komisia výstavby
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a navrhnúť kde a ktorú ulicu treba opraviť. Taktiež chýba stanovisko mestskej rady. Poslanci
nedostali zápisnice z rokovania rady. Ďalej pripomenul, aby sa nezabudlo na odkladací
priestor pre bicykle na železničnej stanici.
Zástupca primátora Roman Maťko – bicykle na stanici už riešime. Mestská rada zasadala
v pondelok, všetky pripomienky rady povedal dnes na zastupiteľstve. Ako predseda komisie
výstavby uviedol, že toto riešili v decembri, všetci členovia mohli predložiť a aj predložili
návrhy na investície na rok 2017.
Mgr. Peter Kračmer pripomenul, že pri prerokovávaní správy o činnosti mestskej polície vlani
sa aj na základe odporúčania polície poslanci zhodli na tom, že by bolo vhodné postupne
rozširovať kamerový systém. Možno by sa teraz mohla vyčleniť určitá suma.
Ing. Ivan Jesenský – rámcový návrh kapitálových výdavkov sme dostali na minulom
zastupiteľstve a súhlasili sme. Myslí si, že by mali tieto kapitálové výdavky odsúhlasiť.
Navrhol do položky 18 – detské ihriská, doplniť street workout ihriská.
P. Martin Kručinský – chápe, že treba robiť, len nie je dobrý stav, že sa začne robiť a potom
to ideme schvaľovať. Snaží sa nájsť kompromis. Teraz zazneli nové pripomienky a keď
rozdelíme všetky financie, nezostane napr. na kamerový systém. Mohlo to byť prerokované
v komisii.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – keď sme schvaľovali v zastupiteľstve rozpočet
na rok 2017, boli tam uvedené aj tieto skutočnosti. Každá komisia, každý poslanec mal
možnosť prejaviť svoj názor. Aj pri iných materiáloch, ktoré sú vám doručované, sa očakáva,
že do nejakého termínu podáte návrhy, pripomienky. Aj my potrebujem spätnú reakciu
od vás, aby sme ich mohli zapracovať do materiálu.
Zástupca primátora Roman Maťko – kamerový systém môžeme doplniť pod čiaru. Na komisii
vlani asi v októbri, sme povedali všetkým členom komisie, aby dali návrhy na investície
a v decembri sme to prerokovali. Aj na zastupiteľstve sme vás žiadali, aby ste predložili
návrhy. Kedykoľvek môžete podať návrh čo treba robiť, nemusíte čakať na zastupiteľstvo.
Odporúča tento materiál schváliť.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.7/2017 :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Ing. Dušan Antalík, Martin Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Poslanci schválili uznesenie č.7/2017.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 7/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na I. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017 a návrh prerozdelenia kapitálových
výdavkov na rok 2017
II. schvaľuje
I. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017 a návrh prerozdelenia kapitálových výdavkov
na rok 2017
12. Rôzne (prerokovanie zámeru vybudovania viacúčelovej hokejovej haly)
13. Diskusia a interpelácie poslancov
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o schválení žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na projekt Obnova a zníženie energetickej náročnosti
budovy Mestského úradu v Turanoch. Máme schválené sumu 233.484,37 € z celkovej ceny
projektu 245.773,- € oprávnených výdavkov. Projekt zahŕňa výmenu okien vestibulu,
zateplenie fasády, sedlovú strechu, zateplenie strechy, vybudovanie výťahovej šachty,
bezbariérový vstup, výmenu vykurovania, inštaláciu tepelného čerpadla. Projekt je rozdelený
na tri časti financovania – prvá časť je za implementáciu projektu firme, ktorá spracovala
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žiadosť, druhá časť je spolufinancovanie oprávnených výdavkov a tretia časť je financovanie
výdavkov nad schválený projekt – čo zahŕňa sedlovú strechu, bezbariérový vstup, výťahovú
šachtu. Termín ukončenia je október 2017.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.8/2017 :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, 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 č.8/2017.
Ďalej zástupca primátora Roman Maťko informoval o ďalších podaných projektoch – projekt
na rozšírenie separovaného zberu, ktorý zahŕňa 800 kompostérov, mulčovač, drvič pňov
a obnovujeme projekt rekonštrukcie zdravotného strediska.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak informoval, že chceme pripraviť zámer rekonštrukcie
školskej jedálne, zateplenie jedálne. Ďalej pokračoval informáciou o súdnom spore
s p. Gomolovou, ktorá podala žalobu na zaplatenie sumy za nájom pozemkov. Potom podala
podnet na prokuratúru kvôli zapísaniu vecného bremena. Na týchto pozemkoch začínajú
pozemkové úpravy, my sme podali odvolanie voči platobnému výmeru a následne došlo
k prerušeniu súdneho pojednávania.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.9/2017 :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Novysedlák)
Poslanci schválili uznesenie č.9/2017.
(pozn. Ing. Jaroslav Hlavatý kvôli pracovným povinnostiam odišiel zo zastupiteľstva)
Ing. Dušan Novysedlák vysvetlil prečo sa zdržal hlasovania. Poslanci mohli dostať písomnú
informáciu. Právna kancelária, ktorá nás zastupuje, mohla k tomu spracovať stanovisko. Ďalej
chcel vedieť, čo sa robí vo veci pozemkových úprav v rámci stredu mesta. V roku 2011 vtedy
Obvodný pozemkový úrad vydal výzvu na odstránenie nedostatkov podania.
Zástupca primátora Roman Maťko – katastrálny úrad mal do 31.12.2015 zapísať všetky
líniové stavby a ukončiť tieto úpravy. Doteraz tak neurobili. Sám často chodí na katastrálny
úrad a stále sa na to informuje.
Ing. Dušan Novysedlák sa ďalej zaujímal čo je nové vo veci vysporiadania pozemkov
na štadióne a v areáli základnej školy. Vie, že sa v tejto veci konalo, ale chýba mu informácia
v akom je to stave. Navrhol prijať uznesenie, ktorým MZ ukladá zástupcovi primátora konať
vo veci majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a jedenkrát za polrok podávať správu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – mali by sme podať určovacie žaloby na jednotlivé
pozemky, pretože kataster odmieta zapísať zmluvy. Niektoré pozemky sa už v minulosti
dedili, aj keď máme k dispozícii zmluvy, že sme ich vykúpili. Navrhol prijať uznesenie
v znení : vypracovať písomnú správu o stave vysporiadania týchto pozemkov spolu
s finančným vyjadrením.
JUDr. Ľubomír Liskaj informoval poslancov o zákone č.357/2004 o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. V čl. 6 sa hovorí o oznámení osobného
záujmu. Čiže ak poslanec niečo chce od mesta, je povinný oznámiť, že má osobný záujem
vo veci a musí sa to zapísať do zápisnice. Ďalej informoval, že do 31.3. musia poslanci
predložiť komisii oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal čo bude ďalej s nájomnou zmluvou s Byturom. Je potrebné
určité veci riešiť. On aj viacerí poslanci už upozorňovali na nevýhodnú zmluvu medzi
mestom a Byturom. Má informácie ako fungujú niektorí nájomníci v priestoroch, ktoré má
k dispozícii firma Bytur od mesta. Došlo k jednej náprave, keď mesto získalo prenájom našej
knižnice za 0,- €. Myslí si, že sa nedodržiava zákon č.138/1991 o majetku obcí a mala by sa
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zjednať náprava. Nájomné by malo byť v takej výške, v akej sa v tom čase a na tom mieste
obvykle prenecháva do nájmu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – odpovedal na podnet Ing. Antalíka, že správa
prenajatých objektov Byturu ročne vytvárala v obecnom rozpočte stratu a bola hradená
obcou. Teraz tento výdavok nemáme.
Zástupca primátora Roman Maťko – tiež s tým nie je spokojný, primátor rokoval
s p. Šlichtíkom, asi do mesiaca preberieme nazad zdravotné stredisko a ideme pokračovať,
aby sme do konca roka prevzali naspäť správu nad našimi objektmi.
Primátor mesta Ing. Mirolav Blahušiak – je potrebné povedať, že keď to urobíme musíme
riešiť aj personálne obsadenie správy, jedná sa hlavne o ubytovňu.
P. Martin Kručinský informoval o projekte vybudovania funkčných hál. Projekt je
financovaný a prevádzka hradená z prostriedkov Slovenského zväzu ľadového hokeja. Projekt
nerieši iba ľadový hokej. Multifunkčná hala je projektovaná tak, že je stavaná na 5 mesiacov
ľadovej plochy a zvyšok roka môže byť využívaná pre iné športy. K hale by mala byť aj
oddychová zóna, street workout, bike park, kaviareň. Do 15.2. sa môže podať žiadosť.
Podmienkou je pripraviť vhodný pozemok, ktorý sa prenajme a pripraviť napojenie
na inžinierske siete. Ďalšou podmienkou je prenájom 60 hodín mesačne mestom. Celú
prevádzku hradí zväz. Takýto objekt musí byť v areáli alebo tesnej blízkosti základnej školy.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – máme tri možnosti umiestnenia haly. Jedna
možnosť je staré ihrisko, ale nespĺňa podmienku blízkosti školy, druhá možnosť je areál
základnej školy, tam sa to ale zrejme nezmestí a tretia možnosť je pozemok medzi učilišťom
a štadiónom. Tam je však časť pozemku v súkromnom vlastníctve. Nie všetky veci sú teraz
jasné. Zatiaľ nevieme aké budú náklady na tých 60 hodín mesačne. Navrhujeme podať
žiadosť s predbežným záväzkom a zabezpečovať ďalej veci nutné ku schváleniu žiadosti.
Cieľom tejto haly nie je v nej hrať hokejové zápasy, ale pripravovať talenty, verejné
korčuľovanie a ostatné mesiace bude slúžiť pre iné športy, volejbal, florbal, tenis. Doplnil
ešte, že momentálne pracujeme aj na projekte atletickej dráhy.
P. Martin Kručinský – vidí v tom veľký význam z hľadiska možného efektu, má to pozitívny
dopad na školu, oživí sa priestor, priláka to ľudí. Nebojí sa, že tých 60 hodín sa nepredá,
pretože dopyt je veľký, sám s tým má skúsenosti v Martine. Ľadová plocha bude
v doobedňajších hodinách školského vyučovania pre deti zadarmo. Štandardne sa hodina
na ľadovej ploche predáva za 100,- €. Toto bude menšia plocha.
Zástupca primátora Roman Maťko – osobne bol nadšený týmto projektom a tiež by to privítal,
ale musíme vedieť aj iné veci. Informoval o žiadosti a k čomu sa touto žiadosťou predbežne
zaväzujeme. Zaväzujeme sa k zabezpečeniu sieťových prípojok, vybudovaniu parkovacích
miest, k príprave stavebného pozemku a realizácii 1.etapy výstavby vlastnými silami,
k vykonávaniu inžinierskych činností, k vybudovaniu navrhnutého vonkajšieho areálu
do jedného roka od kolaudácie, k prenájmu minimálne 60 hodín mesačne pre verejnosť.
P. Martin Kručinský – SZĽH má v investícii vyčíslenú aj cenu spodnej stavby a to nám
preplatia naspäť. V závislosti od lokality je cena spodnej stavby rôzna.
Zástupca primátora Roman Maťko – nie je proti, len chce, aby sme vedeli čo to obnáša.
Takýto objekt by tu značne skvalitnil život.
Ing. Ivan Jesenský – podporuje tento projekt. Takisto vyjadrili súhlas aj p. Antónia Kocholová
a p. Alena Šimková.
Ing. Dušan Antalík – niektoré informácie vieme a niektoré nepoznáme. Žiadosť môžeme
podať. Len aby sme sa právne k niečomu nezaviazali.
JUDr. Ľubomír Liskaj – na rade sme nemali všetky tieto informácie, treba to zvážiť.
Mgr. Peter Kračmer – neobával by sa toho, je to prvé kolo, žiadateľov je veľa a vôbec nie je
isté, že nám to schvália.
P. Martin Kručinský – treba si povedať, že či možno obetujeme nejakú rekonštrukciu
komunikácií a investujeme do tohto projektu a urobíme niečo pre ľudí, čo tu bude veľa rokov.
JUDr. Ľubomír Liskaj – podporuje túto vec, len vidí určité riziko v tom, čo sa týka počtu
hodín, ktoré musíme kúpiť.
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Ing. Dušan Novysedlák – chápe o čom p. Kručinský hovorí, ale má obavy z toho dôvodu,
že štadión nie je majetkoprávne vysporiadaný a projekt zasahuje aj do tej časti štadióna.
Podporuje to, len sa obáva, že nesplníme podmienky. Súhlasí s tým, aby sme podali žiadosť.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.10/2017 :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie č.10/2017.
(pozn. Ing. Jaroslav Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný)
P. Jozef Frkáň – má informáciu, že v Sučanoch by sa mala stavať kafiléria a krematórium.
Malo by to veľký vplyv na životné prostredie. Chcel vedieť, či primátor o tom niečo vie.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – nevie o tom. Spaľovne sú citlivá vec, ale je pravda,
že únia je dobrá v separácii, lebo spaľuje komunálny odpad. Predpoklad je taký, že aj
na Slovensku by mali byť spaľovne. Nie v každom okrese a v uzavretom území, ale možno tri
vysokokapacitné spaľovne energeticky využiteľné, čiže by mali napr. dodávať teplo, vyrábať
elektrinu a tým by sa mala pokryť likvidácia komunálneho odpadu, lebo skládkovanie je
povolené len do nejakého roku. Osobne si myslí, že spaľovňa by v Turci nemala byť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 8/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o oznámení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o schválení dotácie
na projekt: Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch vo výške
233.484,37 Eur
I. berie na vedomie
informáciu o oznámení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o schválení dotácie
na projekt: Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch vo výške
233.484,37 Eur
III. schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 80.000,- Eur z účtu mesta Turany č. SK 7175
0000 0000 4013 8206 47 vedený v ČSOB a.s., Martin na financovanie nákladov, ktoré nie sú
oprávnenými nákladmi projektu Obnovy a zníženia energetickej náročnosti Mestského úradu
v Turanoch
Uznesenie č. 9/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta o prebiehajúcom súdnom spore s p. Gomolovou
II. schvaľuje
postup mesta v prebiehajúcom súdnom spore s p. Gomolovou
III. odporúča
mestu pokračovať v súdnom spore s p. Gomolovou
Uznesenie č. 10/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo:
ponuku SZĽH investičného zámeru na výstavbu viacúčelovej športovej haly a podmienky
podania žiadosti
II. poveruje
primátora mesta vypracovať žiadosť o vybudovanie objektu športovej haly a zabezpečiť jej
doručenie na SZĽH do 15.2.2017
Uznesenie č. 11/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
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I. ukladá
zástupcovi primátora vypracovať správu o stave pozemkov v areáli ZŠ Turany a futbalového
štadióna v Turanoch s návrhom na vyčíslenie finančných nákladov
T : 28.6.2017
14. Schválenie uznesenia
Ing. Ivan Jesenský predniesol návrh uznesenia z 1. zasadnutia MZ. Keďže sa za väčšinu
uznesení hlasovalo samostatne, poslanci hlasovali za schválenie uznesenia č.1/2017, 2/2017
a 11/2017.
Hlasovanie za schválenie uznesení č. 1/2017, 2/2017 a 11/2017 :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 1.zasadnutia MZ.
(pozn. Ing. Jaroslav Hlavatý a p. Martin Kručinský neboli počas hlasovania prítomní)
15. Záver
Zo strany poslancov MZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, zástupca primátora
Roman Maťko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

I. overovateľ : Martin Kručinský
II. overovateľ : JUDr. Ľubomír Liskaj

Zapísala : Ing. Erika Černeková
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