ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 19.04.2017 v MKS v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin
Kručinský, Roman Maťko.
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
prítomní občania : podľa prezenčnej listiny

ROKOVANIE

V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov otvoril
zasadnutie mestského zastupiteľstva primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak. Skonštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (91%) a MZ je uznášania schopné. Ospravedlnil Ing.
Ivana Jesenského, ktorý prišiel neskôr.
Za overovateľov určil Ing. Dušana Antalíka a Ing. Jaroslava Hlavatého.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora mesta zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : p. Jozef Frkáň, Ing. Dušan Novysedlák a p. Alena Šimková.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa HK o výsledkoch vykonaných kontrol
6. Správa o stave odpadového hospodárstva za rok 2016
7. Správa o stave pohľadávok k 31.12.2016
8. Správa o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2016
9. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok 2016
10. Správy o činnosti komisií (Komisia pre ekonomiku a plán, Sociálno-zdravotná komisia,
Komisia VPaŽP, Komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov)
11. Rôzne
12. Diskusia a interpelácie poslancov
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov
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1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak otvoril zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (91%) a MZ je uznášania schopné.
Ospravedlnil Ing. Ivana Jesenského, ktorý príde neskôr.
2. Schválenie programu
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak oboznámil prítomných s programom podľa
pozvánky. V bode rôzne budú informácie o schválení dotácie z Environmentálneho fondu, o stave
lesnej cesty Trusalová, o športovej hale a priebehu rekonštrukcie mestského úradu, návrh členov
do výboru a dozornej rady M-AMK a prejednanie možnosti ukončenia zmluvného vzťahu s firmou
Bytur.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal či v bode správy o činnosti komisií nepredložila správu aj Komisia
na ochranu verejného záujmu.
JUDr. Ľubomír Liskaj vysvetlil, že došlo k nedorozumeniu, lebo nebol oslovený ako predseda
komisie. Bol predpoklad, že keď podal minule informáciu týkajúcu sa podávania majetkových
priznaní, bolo by to teraz duplicitné.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – komisia zasadala vlani a na nasledujúcom zastupiteľstve
JUDr. Liskaj ako predseda podal informáciu.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky :
Za – 10 (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
(Ing. Ivan Jesenský nebol počas hlasovania prítomný.)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak za overovateľov určil Ing. Dušana Antalíka a Ing.
Jaroslava Hlavatého. Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov p. Jozefa Frkáňa,
Ing. Dušana Novysedláka a p. Alenu Šimkovú.
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie :
Za – 9 (Alena Šimková, Antónia Kocholová, 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)
(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).
Uviedol, že uznesenia v sledovaní sú uvedené v správe, veľa z nich je splnených, na niektoré ešte
neuplynul termín, resp. sa ešte nesplnili.
Zástupca primátora Roman Maťko k uzneseniu č.49/2016 – oprava strechy na plynovej kotolni –
uviedol, že uznesenie sa bude plniť v najbližších dňoch. Uznesenie č.40/2015 – vybudovanie
parkoviska medzi Obchodnou ulicou a ulicou ČA - navrhol zrušiť a riešiť výstavbu parkoviska
na budúci rok.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 12/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
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1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 08.02.2017 do 19.04.2017
Uznesenie č. 21/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. ruší
Uznesenie č.40/2015
5. Správa HK o výsledkoch vykonaných kontrol
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o kontrolách vykonaných v období
8.2.2017 – 19.4.2017 (príloha č.2). Uviedol, že kontroly boli vykonávané v zmysle schválených
plánov činnosti. V súvislosti s kontrolou vyúčtovania dotácií za rok 2016 uviedol, že v máji 2016
vstúpilo do platnosti nové VZN a nie všetci poberatelia zúčtovali dotáciu v zmysle tohto VZN.
Zúčtovanie bolo akceptované, brali sme to ako prechodný rok. Teraz dostávajú poberatelia novú
dohodu a sú oboznámení s novým VZN. Pokiaľ ide o prevádzkareň okrem štandardných transferov
mestu vystavila aj faktúry v súvislosti s rekonštrukciou druhej budovy MŠ Obchodná. Nemohli sme
to riešiť ako transfer, nakoľko mestu bola poskytnutá dotácia z ministerstva a ako účtovný doklad je
akceptovaná faktúra a nie transfer. Zároveň informoval, že bol schválený nový cenník prevádzkarne
na nasledujúce obdobie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 12/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 08.02.2017 do 19.04.2017
6. Správa o stave odpadového hospodárstva za rok 2016
P. Tatiana Feriančeková predložila správu o stave odpadového hospodárstva za rok 2016
(príloha č.3).
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – zvýšila sa separácia komodít, celkovo je to za rok 2016
skoro 28%. Predtým to bolo percentuálne viac, ale boli v tom zahrnuté aj kovy, ktoré sa teraz
nevykupujú. V separácii pomohol aj nový zberný dvor.
P. Martin Kručinský sa zaujímal, či sa neuvažuje s rozšírením otváracích hodín na zbernom dvore,
najmä v letnom období, v akom stave je žiadosť na kompostéry, či nebude potrebná úprava poplatku
za komunálny odpad a čo je so štiepkovaním.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – dnes zoštiepkovala firma asi polovicu konárov,
problémom je, že momentálne nechce nikto štiepku brať. Pokiaľ ide o poplatok za KO vysúťažili
sme nižšiu cenu, ale zatiaľ nevieme, ako sa to prejaví v budúcnosti na výške poplatku. Na základe
žiadosti sme získali 50.000,- eur, ideme nakúpiť kompostéry do domácností. Uvažujeme
nad zmenou otváracích hodín v zbernom dvore, ale rozšírenie je viazané na ďalšieho pracovníka,
príp. niektorý deň v týždni bude robiť menej, aby bol zberný dvor otvorený dlhšie v sobotu.
Ing. Dušan Antalík – už v závere minulého roka navrhoval, aby bol zberný dvor otvorený radšej
v sobotu poobede ako doobeda.
Ing. Dušan Novysedlák – so správou je spokojný, ale súčasťou by mohla byť aj informácia ako sa
vyvíja výber poplatku za KO.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 13/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o stave odpadového hospodárstva za rok 2016
II. berie na vedomie
Správu o stave odpadového hospodárstva za rok 2016
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7. Správa o stave pohľadávok k 31.12.2016
Zástupca primátora Roman Maťko predložil správu stave pohľadávok k 31.12.2016 (príloha
č.4). Celkovo je trend znižovania pohľadávok. Podpísali sme zmluvu so spoločnosťou Finlegal,
ktorá bude riešiť vymáhanie pohľadávok.
Predseda ekonomickej komisie Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol stanovisko komisie – komisia
pozitívne hodnotí vývoj stavu pohľadávok.
P. Martin Kručinský požiadal, aby sa posielali výmery na daň z nehnuteľnosti aj za odpad čo
najskôr.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal, či bola prerokovaná možnosť časového rozlíšenia pohľadávok.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – samospráva to nemôže robiť.
Zástupca primátora Roman Maťko informoval, že čoskoro bude zverejnený zoznam neplatičov
na našej webovej stránke.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 14/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o stave pohľadávok k 31.12.2016
II. berie na vedomie
Správu o stave pohľadávok k 31.12.2016
8. Správa o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2016
Náčelník mestskej polície Erich Szimanský predložil správu o činnosti za rok 2016 (príloha
č.5).
P. Martin Kručinský – je rád, že máme mestskú políciu, na druhej strane by uvítal, keby niektoré
veci nebolo treba pripomínať. Napr. zabezpečenie hliadkovania na začiatku školského roka
pri parkovaní pred základnou školou. Stalo sa to až na základe niekoľkých upozornení. Pokiaľ ide
o parkovanie, ktoré riešili minulý rok, je vidieť, že sa situácia zlepšila, treba v tom pokračovať,
aby si ľudia boli vedomí, že porušujú zákon. Taktiež pripomenul, že treba dohliadnuť aj na značky
na uliciach, ktoré sa vyasfaltovali.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – pokiaľ ide o parkovanie pri základnej škole objednávka
na značky je v Hakome a budú osadené.
Ing. Dušan Antalík upozornil na chodník medzi domami oproti obchodu na Obchodnej ulici.
Požiadal, či by sa tam nemohla dať zábrana, lebo napr. deti na bicykli bez zastavenia vyjdú
na cestu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – nemá problém s tou zábranou, ale je to aj
o zodpovednosti rodičov a určitej dopravnej výchove z ich strany, nemôžeme pri každom chodníku
dávať zábrany a byť za takéto veci zodpovední my.
Zástupca primátora Roman Maťko – riešili to aj na komisii, navrhli tam urobiť prechod
pre chodcov. Je ťažké tam dať zábranu, skôr značku pre vodičov pozor východ chodcov. Ďalej
navrhol rozšíriť kamerový systém a dať kameru na miesta, kde sú značky stoj, daj prednosť v jazde.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – nesúhlasí s umiestnením značky pre vodičov, lebo tým
nezabránime deťom, aby nevyleteli na cestu. To dosiahneme jedine zábranou.
Ing. Dušan Novysedlák – niektoré veci by sa mohli riešiť operatívne. Napr. na Školskej ulici bola
rozkopávka a ten, kto to urobil, je povinný jamu dosypávať. Taktiež výtlky by sme mali dosýpať,
aby sme predišli problémom. V správe mu chýba vyhodnotenie kamerového systému.
Náčelník MP Erich Szimanský – čo sa týka parkovania pri škole, chodievali tam pravidelne. Pokiaľ
ide o značky napr. na Jánošíkovej ulici chodil s pracovníkmi, čo sú na verejnoprospešných prácach,
a opravovali značky.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 15/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
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Správu o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2016
II. berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2016
9. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok 2016
Veliteľ DHZM Roman Maťko predložil správu o činnosti za rok 2016 (príloha č.6).
Informoval, že v júni 2016 si hasiči prevzali protipovodňový príves do zápožičky na 5 rokov, v roku
2016 hasičský zbor získal dotáciu 3.000,- eur a zakúpili prívesný vozík. Ďalej informoval o žiadosti
o dotáciu z Ministerstva vnútra SR. Ak dotáciu získame, použila by sa na rozšírenie hasičskej
zbrojnice o jednu garáž a na rekonštrukciu starej hasičskej zbrojnice.
JUDr. Ľubomír Liskaj – hasiči patria v našom meste medzi najagilnejšie zložky, navrhol im
v uznesení vysloviť poďakovanie za prácu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 16/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2016
II. berie na vedomie
Správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2016
III. vyslovuje
poďakovanie Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Turany za akcie a aktivity v roku 2016
16,00 hod. – vystúpenie občanov
P. Róbert Hlebec sa informoval na všeobecnú lekárku, ktorá začala ordinovať v Turanoch a potom
odišla. Chcel vedieť, čo sa v tejto veci robí a či sa vráti. Keďže MUDr. Ľachký už má svoj vek, tak
aby sa nestalo, že zostaneme bez lekára.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – lekárov rieši samosprávny kraj. Prečítal prehlásenie
MUDr. Ľachkého, že eviduje minimálne dvoch záujemcov o jeho obvod, čiže bude zabezpečený
lekár aj po ukončení jeho praxe. Ďalej primátor uviedol, že má informácie o tom, že MUDr.
Bošelová by mala od 1.5.2017 nastúpiť do ambulancie, v ktorej ordinovala. Okrem toho sa
pripravuje gynekologická ambulancia v zdravotnom stredisku na Obchodnej ulici. Taktiež
informoval prítomných o petícii občanov na obsadenie ambulancie všeobecnej lekárky. Tento
problém sa vyriešil obsadením ambulancie MUDr. Bošelovou na Krížnej ulici. Ďalej informoval
o problémoch spojených s obsadením detskej ambulancie.
P. Roľková Jana sa zaujímala o to, či sa bude niečo robiť s detským parkom.
Zástupca primátora Roman Maťko – máme naplánované v rozpočte mesta urobiť dve detské
ihriská.
P. Roľková Jana upozornila na to, že tam chodia so psami, malo by sa tam dať aspoň nejaké
značenie. Taktiež požiadala, aby sa odstránila tráva z chodníkov, ktoré sa urobili.
Zástupca primátora Roman Maťko – je to aj o ľuďoch, keď je tam niekto so psom treba ho
upozorniť, príp. zavolať políciu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – chodníky sme postrekovali, ale musíme to zopakovať.
Ďalej primátor informoval o zámere opraviť multifunkčné ihrisko.
P. Martin Kručinský navrhol uvažovať aj nad možnosťou spoplatniť multifunkčné ihrisko.
10. Správy o činnosti komisií (Komisia pre ekonomiku a plán, Sociálno-zdravotná komisia,
Komisia VPaŽP, Komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov)
Predsedovia komisií predložili správy o činnosti (príloha č.7).
Predseda Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MZ v Turanoch Ing. Ivan Jesenský
k predloženej správe doplnil, že sa značne podarilo skvalitniť podmienky pre kultúru, šport
a poďakoval členom hasičského zboru, ktorí pomáhajú zabezpečiť akcie.
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P. Martin Kručinský – v rámci komisie športu mu chýba, že v komisii nie je zástupca základnej
školy.
Ing. Ivan Jesenský – na zasadnutia komisie si volajú riaditeľky MŠ a ZŠ, a doteraz bola členkou
komisie za ZŠ p. Stančíková.
P. Martin Kručinský – myslí si, že keby tam bol človek za školstvo, nebolo by to na škodu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – informovanosť chýba aj z vedenia základnej školy.
Ing. Dušan Antalík – v správe sa uvádza, že činnosť redakčnej rady Hlasu Turian sa z objektívnych
dôvodov rozbieha pomaly. Nedávno sme schvaľovali redakčnú radu, ak je nejaký problém, treba to
riešiť. Ďalej je v správe uvedené, že informovanosť sa zabezpečuje prostredníctvom webovej
stránky, ale nie sú tam aktuálne údaje.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - redakčná rada sa rozbieha pomaly z dôvodu PN
p. Jesenskej.
JUDr. Ľubomír Liskaj – pred rokmi sme dávali mená členov komisie do redakčnej rady
a zastupiteľstvo nesúhlasilo. Už vtedy mohla rada fungovať.
P. Jozef Frkáň v súvislosti s oceňovaním športovcov poďakoval vedeniu mesta aj komisii za to,
že sa takáto akcia robí.
Zástupca primátora Roman Maťko požiadal, ak je to možné, aby základná škola mala stáleho člena
v komisii športu.
Ing. Ivan Jesenský – bude jednať s riaditeľkou základnej školy a na budúcom zastupiteľstve
predloží návrh na člena komisie.
Ing. Dušan Antalík mal otázku na sociálno-zdravotnú komisiu. V správe sa uvádza, že bolo
vyhovené žiadostiam o príspevok 12 rodinám s deťmi a vianočná dávka nebola vyplatená z dôvodu
nedostatku financií. Je to smutné, že sa nenašli prostriedky pre tieto rodiny.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – boli rozpočtované peniaze do určitej výšky a tak aj boli
vyplatené.
Predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie Antónia Kocholová – rodinám s deťmi, ktoré podali
žiadosť, sme dali základnú sociálnu dávku. Na konci roka, ak si požiadajú a ak zostávajú peniaze,
sa dáva navyše vianočná dávka.
Zástupca primátora Roman Maťko navrhol, aby sa novonarodeným deťom dával nejaký príspevok,
príp. poukážky na nákup. Ďalej ako predseda komisie výstavby poďakoval členom komisie
za prácu.
P. Martin Kručinský by uvítal, keby mal viac informácií o tom, prečo sa komisia v niektorých
prípadoch rozhodla tak, ako sa rozhodla.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak požiadal predsedov komisií, aby zabezpečili doručovanie
zápisníc na sekretariát mestského úradu a oznamovali termíny zasadnutí vopred.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 17/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správy o činnosti komisií pri MZ v Turanoch za rok 2016
II. berie na vedomie
Správy o činnosti komisií pri MZ v Turanoch za rok 2016
Uznesenie č. 20/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. ukladá
komisiám pri MZ v Turanoch oznamovať termíny zasadnutí komisií a predkladať zápisnice zo
zasadnutí na sekretariát Mestského úradu v Turanoch
Z : predsedovia komisií
11. Rôzne
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak informoval, že sme získali 50.000,- eur
z Environmentálneho fondu na kompostéry. Ďalej informoval o lesnej ceste na Trusalovej, kde
okresná prokuratúra podala protest na katastrálny odbor, ale kataster protestu nevyhovel.
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Zástupca primátora Roman Maťko informoval o žiadosti o vybudovanie športovej haly.
Zo Slovenského zväzu ľadového hokeja požiadali o doplnenie žiadosti o územnoplánovaciu
dokumentáciu, predbežný súhlas s prenájmom dotknutého územia a vykonanie geologického
prieskumu. Navrhol, aby sme v tomto projekte zatiaľ nepokračovali.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak uviedol, že je aj možnosť využiť betónovú plochu
pri štadióne a zakúpiť technológiu na chladenie, ktorá stojí cca 50.000,- eur. Cez zimu by to bola
ľadová plocha a cez leto, po vhodnej úprave, by sa to využívalo na iné športy.
P. Martin Kručinský – projekt športovej haly by úplne nezavrhoval. Ak bude pozemok od VÚC náš,
môžeme to zvážiť a pokračovať v tom.
Ing. Jaroslav Hlavatý – súhlasil s názorom Romana Maťka momentálne neriešiť žiadosť podanú
na SZĽH. Pri štadióne máme niekoľko desiatok tisíc v betónovej ploche, treba to využiť. Máme tam
už zázemie, šatne, mali by sme to dokončiť.
P. Martin Kručinský – je za, len treba vyčísliť náklady.
Ing. Dušan Antalík - osobne s projektom športovej haly mal tiež problém, keď sa o tom diskutovalo,
najmä ekonomický pokiaľ ide o nájom, ale na druhej strane, ak by sa to podarilo, mohlo by to
priniesť oživenie do nášho mesta, pritiahnuť ľudí a v konečnom dôsledku by to mohlo pomôcť
menším podnikateľom. Určite treba aj využiť betónovú plochu pri štadióne.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak informoval o valnom zhromaždení automotoklubu, kde sa
konali voľby do orgánov. Požiadal na zhromaždení, aby boli vo výbore dvaja zástupcovia za mesto
a jeden v dozornej rade. Automotoklub je občianske združenie, ktoré spravuje autocamping.
Do výboru navrhujeme Ing. Dušana Antalíka a Ing. Dušana Novysedláka a do dozornej rady Mgr.
Petra Kračmera.
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o tom, že sme podali žiadosti o dotáciu na územný
plán, na rekonštrukciu sociálnych zariadení na štadióne a žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na rekonštrukciu zdravotného strediska. Pokiaľ ide o rekonštrukciu mestského úradu čakáme
na výsledok kontroly verejného obstarávania.
P. Jozef Frkáň informoval o tom, že sa zapísalo na katastri duplicitné vlastníctvo na mesto Turany
na plochu športovej strelnice Tibín.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak predložil informáciu o predpokladaných výdavkoch
na správu objektov, ktoré teraz spravuje Bytur – zdravotné stredisko, Dom služieb a ubytovňu
(príloha č.8). Výsledkom je strata cca 58.000,- eur. Je to len odhad. Preberala to aj ekonomická
komisia a preberali sme to aj v rade, kde sme sa zhodli, že ak to ideme prebrať, malo by to byť
postupne a od 1.1.2018. V minulosti sme v súvislosti s týmito budovami mali stále stratu a dosť
veľkú. Najväčší problém bude s ubytovňou, nemôžeme to zrušiť zo dňa na deň.
P. Martin Kručinský – myslí si, že to môže byť pre nás časovaná bomba a aj termín prevzatia správy
k 1.1.2018 sa mu zdá skorý. Nevieme aká je hodnota tých budov, koľko do nich musíme investovať,
aké by malo byť ich využitie do budúcnosti. Mali by sme osloviť externú firmu, ktorá by nám
spravila audit. Aj správu majetku by riešil organizáciou s právnou subjektivitou kvôli DPH a druhá
vec je, že keby to bolo pod štruktúrou mesta vidí ohrozenie v tom, že by tam nebol zodpovedný
človek typu konateľ alebo štatutárny orgán, ktorý by mal zodpovednosť za hospodársky výsledok.
To všetko sa nedá urobiť za šesť mesiacov.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak navrhol, aby sa poslanci aj s ekonomickou komisiou
spoločne stretli a zaoberali sa týmto problémom.
Ing. Jaroslav Hlavatý – súhlasí s auditom, ale najprv by mohla ekonomická komisia za účasti
zamestnancov mesta vypracovať návrh, predložíme to zastupiteľstvu a potom sa môžeme
rozhodnúť to dať audítorskej firme.
Ing. Dušan Antalík – momentálne je podpísaná nájomná zmluva s Byturom za 1,- euro. Podľa
portálu isamospráva obec nesmie prenajímať nehnuteľný majetok za 1,- euro. Malo by sa v tejto
veci niečo urobiť. Čísla, ktoré predložil primátor nesúhlasia s číslami, ktoré dostali ako poslanci
v roku 2014 od Ing. Hlavatého. Sú tam značné rozdiely v nákladoch, je to skoro dvojnásobný
nárast. Neverí, že tak narástli náklady za dva roky a neuverí, že firma s.r.o. ako Bytur funguje
so stratou.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – pokiaľ ide o náklady na energie, revízie, tak informácie
dostal od p. Šlichtíka. Opravy rieši p. Šlichtík vo vlastnej réžii. Nájomné zisťoval primátor
od nájomcov a ostatné náklady, na kuriča, administratívu, účtovníctvo, vyrátal sám, je to odhad
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momentálneho stavu. Nik z poslancov nepredložil žiadne iné čísla, mohol vychádzať len z toho čo
mal k dispozícii.
Ing. Jaroslav Hlavatý - môžeme kontrolovať len veci, ktoré sa týkajú správy nášho majetku.
Ale Bytur spravuje aj byty a nielen v Turanoch a nie je povinný nám poskytnúť tieto informácie.
Čiže čísla, o ktorých hovorí Ing. Antalík, boli len za správu nášho majetku. Pokiaľ ide o prenájom
za 1,- euro, treba si uvedomiť, že ak za 9 rokov prevádzkovania týchto objektov bolo 7.500.000,vtedy ešte korún straty a teraz to prenajímame za 1,- euro, tak je to pre nás výhodné. Každý rok sme
mali stratu.
Ing. Dušan Antalík – chce len, aby sa všetko toto objektívne vyhodnotilo a urobila sa nová nájomná
zmluva.
JUDr. Ľubomír Liskaj – boli sme si vedomí toho, že to bolo v tom čase pre obec výhodné za 1,euro. Súhlasí s tým, aby sa stretla komisia, pracovníci mesta, aby sa všetci zhodli na reálnych
číslach.
Ing. Dušan Antalík – súhlasí s tým, jedná sa mu len o objektívnosť, aby sa zastupiteľstvo
rozhodovalo na základe zistených objektívnych čísel, ktoré dnes máme rôzne. Možno dôjdeme
k tomu, že budeme pokračovať s Byturom, to nevylučuje.
P. Martin Kručinský – keď sa to udialo pred 20 rokmi, bola iná situácia a iné okolnosti, nedovolí si
hodnotiť rozhodnutie zastupiteľstva v tom čase. Skôr ho zaujíma, čo s tým bude do budúcna. Bude
to stáť veľa peňazí, treba to dať odborne urobiť.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – netrvá na predložených číslach. Poskytol len čísla,
ktoré mal k dispozícii. Nie je to jednoznačné, je za to, aby sme to riešili, ale nesmieme to urobiť tak,
aby sme spravili kolaps pri správe objektov.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 19/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o voľbách do orgánov Miestneho Automotoklubu Turany
II. súhlasí
s tým, že hlavný kontrolór mesta Turany môže v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov byť členom kontrolného alebo dozorného orgánu
právnickej osoby – Miestny Automotoklub Turany.
III. schvaľuje
- zástupcov mesta Turany do výboru Miestneho Automotoklubu Turany
1. Ing. Dušan Novysedlák
2. Ing. Dušan Antalík
- zástupcu mesta Turany do dozornej rady Miestneho Automotoklubu Turany
Mgr. Peter Kračmer
Uznesenie č. 22/2017
I. prerokovalo
informáciu o predpokladaných nákladoch a príjmoch v súvislosti so správou budov zdravotné
stredisko, Dom služieb a ubytovňa
II. ukladá
Komisii pre ekonomiku a plán pri MZ v Turanoch a zamestnancom mesta spracovať vlastnú
analýzu nákladov a výdajov a predložiť ju poslancom mestského zastupiteľstva
T : 31.8.2017
12. Diskusia a interpelácie poslancov
JUDr. Ľubomír Liskaj – upozornil na to, že na tabuli pri Jednote treba zmeniť nápis obec
na mesto. Ďalej informoval, že múzeum 29.8. oslávi 20 rokov fungovania a dovtedy by chceli
pripraviť samostatnú expozíciu pre deti. Teraz sa robí prestavba priestorov, ktoré využívala dychová
hudba a pozval všetkých 20.5. na akciu Večer v múzeu.
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Zástupca primátora Roman Maťko požiadal poslancov, ak majú podobné pripomienky ako oprava
nápisov, aby nečakali a neriešili to na zastupiteľstve, ale stačí kedykoľvek zavolať, príp. napísať
a opravíme to.
Ing. Dušan Novysedlák pochválil vykonanie rekonštrukcie sociálnych zariadení v Miestnom
kultúrnom stredisku.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – v Miestnom kultúrnom stredisku sme urobili kúrenie,
vymenili okná, je naplánovaná oprava stropu, podlahy a uvažujeme aj o oteplení budovy
v závislosti od rozpočtu. Robí sa to postupnými krokmi, niečo podobné sa deje aj na štadióne
a v iných objektoch.
Ing. Ivan Jesenský požiadal, aby boli poslanci informovaní o postupe prác v rámci kapitálových
výdavkov.
Zástupca primátora Roman Maťko informoval, že sa robí v materskej škole vrchná trieda,
pripravuje sa projektová dokumentácia na zateplenie budovy škôlky, klubovne na štadióne sú
dokončené.
Ing. Ivan Jesenský pozval prítomných na Výstup na Veľký Fatranský Kriváň, ktorý sa uskutoční
24.6.2017.
13. Schválenie uznesenia
P. Jozef Frkáň predniesol návrh uznesenia z 2. zasadnutia MZ.
Predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie Antónia Kocholová predložila ešte návrh komisie
na pridelenie jednoizbového bytu na ul. Obchodnej 27, Turany pani Alene Plevkovej, bytom
Rybárska 2, Turany.
Hlasovanie za uznesenie z 2.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Turanoch tak ako ho predniesol
p. Jozef Frkáň spolu s uznesením, ktorým sa schvaľuje pridelenie bytu p. Plevkovej :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin
Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 2.zasadnutia MZ.
14. 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. Dušan Antalík
II. overovateľ : Ing. Jaroslav Hlavatý

Zapísala : Ing. Erika Černeková
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