ZÁ PI S N I CA
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2017 v MKS v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta : Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman
Maťko.
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnený : Ing. Dušan Antalík
prítomní občania : podľa prezenčnej listiny

R O K O VAN I E
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov otvoril
zasadnutie mestského zastupiteľstva primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak. Skonštatoval, že je
prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a MZ je uznášania schopné.
Primátor mesta určil za overovateľov p. Jozefa Michlíka a p. Antóniu Kocholovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Hlavatý, p. Martin Kručinský a p. Roman Maťko.

PR O G RAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
7. Záverečný účet mesta Turany za rok 2016
8. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2016
9. Pridelenie bytu
10. Rôzne
11. Diskusia a interpelácie poslancov
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov

1. Otvorenie zasadnutia
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a MZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky.
Informoval, že v bode rôzne bude odkúpenie nehnuteľnosti pod miestnou komunikáciou
a p. Kručinský podá informáciu o Smart City Cluster.
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Hlasovanie za program zasadnutia :
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 – 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak určil za overovateľov p. Jozefa Michlíka
a p. Antóniu Kocholovú.
Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov Ing. Jaroslava Hlavatého, p. Martina
Kručinského a p. Romana Maťka.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
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 – 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1). Nie
sú splnené dve uznesenia : uznesenie č.49/2016 – použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na opravu strechy bývalej plynovej kotolne – keďže oprava nebola kvôli počasiu realizovaná,
peniaze sme museli vrátiť do rezervného fondu. Mali by sme preto zrušiť uznesenie č.49/2016
a prijať nové uznesenie.
Zástupca primátora Roman Maťko k uzneseniu č.49/2016 uviedol, že strechu chceme opraviť
v tomto roku a navrhol prijať uznesenie, ktorým zastupiteľstvo schváli použitie sumy 2.500,- eur
z rezervného fondu na opravu strechy. Druhým uznesením, ktoré nie je splnené, je uznesenie
č. 11/2017, ktorým mal pripraviť podklady k stavu vysporiadania pozemkov pod základnou školou
a štadiónom. Z dôvodu pracovnej vyťaženosti p. Machajdovej inými vecami požiadal o predĺženie
termínu plnenia uznesenia č.11/2017 do najbližšieho zastupiteľstva.
Hlasovanie za schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2.500,- eur
na opravu strechy a za predĺženie termínu plnenia uznesenia č.11/2017 :
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 – 0
Uznesenia č.28/2017 a č.33/2017 boli schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.27/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. ruší
uznesenie č. 49/2016
Uznesenie č. 28/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na opravu havarijného stavu strechy skladových priestorov na ul. Červenej armády
(bývalá plynová kotolňa)
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II. schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške 2.500,- eur z rezervného fondu na opravu havarijného
stavu strechy skladových priestorov na ul. Červenej armády (bývalá plynová kotolňa)
Uznesenie č. 33/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
predlžuje
termín plnenia uznesenia č.11/2017 do 20.9.2017
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o vykonaných kontrolách v období
od 20.04.2017 do 28.06.2017 (príloha č.2). Kontroly prebiehali v zmysle plánu kontrolnej činnosti
na I.polrok 2017. Počas kontrol neboli zistené závažné nedostatky.
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil návrh plánu kontrolnej činnosti (príloha č.3).
Ing. Dušan Novysedlák odporučil, aby sme pokračovali v kontrole vyúčtovania dani
z nehnuteľnosti. Mali by sme vykonávať kontroly v tých oblastiach, kde plynú finančné prostriedky,
kde získavame finančné prostriedky. Taktiež navrhol doplniť vykonanie kontroly na preverenie
povolenia umiestnenia reklamných bilboardov v našom katastrálnom území.
Zástupca primátora Roman Maťko uviedol, že kontrola dane z nehnuteľnosti sa stále vykonáva.
K bodom č. 4,5,6 prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 23/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 20.04.2017 do 28.06.2017
II. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
III. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017 doplnený o kontrolu výberu dani z nehnuteľnosti
a kontrolu zákonnosti umiestnenia bilboardov v k.ú. Turany
7. Záverečný účet mesta Turany za rok 2016
Ing. Monika Bačeová a Ing. Janka Kleinová predložili záverečný účet mesta Turany (príloha
č.4).
Predseda komisie pre ekonomiku a plán Ing. Jaroslav Hlavatý predložil stanovisko komisie (príloha
č.5) – komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet mesta Turany
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil stanovisko k záverečnému účtu (príloha č.6),
kde konštatoval, že všetky povinnosti, čo sa týka, zverejnenia, spracovania a osnovy záverečného
účtu, sú v súlade so zákonom a na základe uvedených skutočností odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Ing. Dušan Novysedlák sa informoval na audit.
Ing. Monika Bačeová uviedla, že audit nebol vykonaný do tohto zastupiteľstva. Podľa zákona
o účtovníctve sa audit musí vykonať do konca roka, takže žiadny zákon sme neporušili. Záverečný
účet sme povinní prerokovať do pol roka. Vie, že poslanci chceli mať audit k záverečnému účtu,
ale audítorka nemala žiadny voľný termín.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu mesta Turany a celoročného hospodárenia bez výhrad,
za schválenie rozpočtového hospodárenia schodok bežného a kapitálového rozpočtu zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. vo výške 24.510,09 eur
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a schválenie použitia zostatku finančných operácií vo výške 1.617,67 eur na tvorbu rezervného
fondu :
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 – 0
Poslanci schválili záverečný účet bez výhrad.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.24/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
záverečný účet mesta Turany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
II. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Turany za rok 2016
III. schvaľuje
1. záverečný účet mesta Turany a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. rozpočtové hospodárenie schodok bežného a kapitálového rozpočtu zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške 24 510,09 Eur
3. zostatok finančných operácií vo výške 1 617,67 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu
8. Správa o inventarizácii majetku mesta Turany k 31.12.2016
P. Anna Machajdová predložila správu o inventarizácii (príloha č.7).
Hlasovanie o správe o inventarizácii majetku, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu :
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 – 0
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.25/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o inventarizácii majetku mesta Turany k 31.12.2016
II. berie na vedomie
inventarizáciu majetku mesta Turany k 31.12.2016
9. Pridelenie bytu
Predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie p. Antónia Kocholová predložila návrh komisie
na pridelenie bytu (príloha č.8). Komisia odporúča prideliť 3 izbový byt p. Soni Rosenbergovej
a v prípade odmietnutia p. Jane Žuchovej.
Hlasovanie za pridelenie 3 izbového bytu p. Soni Rosenbergovej a v prípade odmietnutia p. Jane
Žuchovej :
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 – 0
Poslanci schválili pridelenie bytu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.26/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
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I. prerokovalo
návrh Komisie sociálno-zdravotnej, služieb a obchodu pri MZ v Turanoch na pridelenie bytu
III. schvaľuje
pridelenie 3-izbového nájomného bytu na ul. ČA 1730/28 p. Soni Rosenbergovej, Železničná 8,
Turany, v prípade odmietnutia ako druhej v poradí p. Jane Žuchovej, ČA 1, Turany
10. Rôzne
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o odkúpení pozemku pod komunikáciou
v Černíku (príloha č.9). Mesto chce odkúpiť pozemok od p. Rišániho za 1,- euro. Pozemky
pod komunikáciami chceme odkupovať za jedno euro za pozemok bez rozdielu výmery.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak doplnil, že mesto chce budovať inžinierske siete, spevnené
plochy a tým sa ľuďom zhodnocuje pozemok.
Hlasovanie za schválenie odkúpenia parciel C-KN č.758/19 o výmere 31 m² a C-KN č. 758/20 o
výmere 2 m² od vlastníkov p. Matej Rišáni a p. Stanislav Rišáni :
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 – 0
Poslanci schválili odkúpenie parciel.
Zástupca primátora Roman Maťko pokračoval návrhom základnej školy na doplnenie člena
do komisie športu, kultúry, školstva a informovanosti. Pedagogická rada navrhla za členku komisie
Mgr. Katarínu Garajovú.
Hlasovanie za zvolenie Mgr. Kataríny Garajovej za členku Komisie športu, školstva, kultúry
a informovanosti pri MZ v Turanoch :
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 – 0
Poslanci zvolili Mgr. Katarínu Garajovú za členku komisie.
P. Martin Kručinský informoval o smart city. Jedná sa tzv. inteligentné mesta, dá sa to vnímať
rôznymi spôsobmi. Niektoré mestá si to vysvetľujú ako implementáciu moderných technológií
v mestách, niektoré to vnímajú tak, že smart je múdry a teda múdry k ľuďom. Druhá vec je to,
že v roku 2020 končia dotácie v rámci eurofondov a mestá budú čeliť novým výzvam, ako
financovať svoje projekty. Asi pred 3 mesiacmi vzniklo takéto združenie, smart city v Poprade,
ktorého členmi sú mestá Poprad a Kežmarok a právnické subjekty. Veľa vecí máme spoločné
s týmito mestami, jednak, že sú to tiež podhorské oblasti, napr. likvidácia odpadov je podobná ako
u nás. Ide o to, že môžu sa objaviť projekty, ktoré sú pre nás nedostupné z ekonomického hľadiska.
V takomto združení je väčšia šanca získať finančné prostriedky, jednoduchšie sa spracujú projekty.
Pokiaľ ide o samotné združenie, má svoje stanovy, pre komerčných členov je ročný členský
poplatok 3.000,- eur, pre mestá pri aktívnej účasti je poplatok 1,- euro.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – v prípade nášho záujmu, by sme mali začať rokovať
so štatutármi tohto združenia a zistiť bližšie informácie. Zastupiteľstvo by na takéto rokovanie malo
poveriť uznesením primátora príp. aj p. Kručinského. Potom môžeme poslancom predložiť
podrobnejší materiál a zastupiteľstvo rozhodne o členstve v združení.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 29/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh člena Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MZ za Základnú školu Turany
II. volí
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p. Mgr. Katarínu Garajovú za členku Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MZ
v Turanoch
Uznesenie č. 30/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na odkúpenie pozemkov
- parc.č. C-KN 758/19 – orná pôda o výmere 31 m²
- parc.č. C-KN 758/20 – orná pôda o výmere 2 m²
v k.ú. Turany vytvorené Geometrickým plánom č. 402/2016 zo dňa 03.11.2016, vyhotoveným Ing.
Jozef Lauček, Štiavnická cesta 1478/46, 038 52 Sučany, IČO: 35075988, úradne overeným dňa
09.11.2016 pod č. 1138/2016 (ďalej len „GP“),:
od vlastníkov p. Mgr. Matej Rišáni, rod. Rišáni, narodený 08.10.1980, trvale bytom Černík
1854/58, 038 53 Turany a p. Stanislav Rišáni, rod. Rišáni narodený 05.03.1954, trvale bytom J.
Alexyho 4606/9, 036 01 Martin za dohodnutú cenu 1,- EUR za parcelu, slovom: Jedno EURO.
Dôvodom odkúpenia predmetných pozemkov je rozšírenie miestnej komunikácie Černík
II. schvaľuje
odkúpenie pozemkov
- parcely č. C-KN 758/16 parc.č. C-KN 758/19 – orná pôda o výmere 31 m²
- parcely č. C-KN 758/17 parc.č. C-KN 758/20 – orná pôda o výmere 2 m²
v k.ú. Turany vytvorené Geometrickým plánom č. 402/2016 zo dňa 03.11.2016, vyhotoveným Ing.
Jozef Lauček, Štiavnická cesta 1478/46, 038 52 Sučany, IČO: 35075988, úradne overeným dňa
09.11.2016 pod č. 1138/2016 (ďalej len „GP“),:
od vlastníkov p. Mgr. Matej Rišáni, rod. Rišáni, narodený 08.10.1980, trvale bytom Černík
1854/58, 038 53 Turany a p. Stanislav Rišáni, rod. Rišáni narodený 05.03.1954, trvale bytom J.
Alexyho 4606/9, 036 01 Martin za dohodnutú cenu 1,- EUR za parcelu, slovom: Jedno EURO.
Dôvodom odkúpenia predmetných parciel je rozšírenie miestnej komunikácie Černík.
Uznesenie č. 34/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
prerokovalo
návrh p. Martina Kručinského o členstve mesta v Smart City Cluster
poveruje
primátora mesta pokračovať v rokovaní o podmienkach členstva s predstaviteľmi clustra
11. Diskusia a interpelácie poslancov
Zástupca primátora Roman Maťko predložil správu o stave investícií za I. polrok 2017
(príloha č.10). V súvislosti s touto správou Ing. Dušan Novysedlák apeloval na to, aby sa
asfaltovanie ciest nevykonávalo v novembri, keď bude nepriaznivé počasie.
Predseda komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti Ing. Ivan Jesenský informoval
o žiadosti Občianskeho združenie Tatran Turany. Žiadajú o mimoriadnu dotáciu z dôvodu, že MŠK
Turany končí svoju činnosť k 30.6.2017 a nástupníckou organizáciou bude OZ Tatran Turany.
Žiadajú o dotáciu z prostriedkov nevyčerpaných MŠK Turany, jedná sa o 4.500,- eur. Komisia to
podporila, pokiaľ vie, tak aj ekonomická komisia. Na základe VZN o poskytovaní dotácií § 7, kde
sa uvádza, že mestské zastupiteľstvo v odôvodnených prípadoch môže schváliť poskytnutie
mimoriadnej dotácie po prerokovaní v príslušných komisiách, navrhol prijať uznesenie, ktorým
mestské zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadnu dotáciu 4.500,- eur z rozpočtu mesta pre OZ Tatran
Turany.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak navrhol prijať aj uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo
ruší nevyčerpanú dotáciu MŠK Turany pre rok 2017.
Hlasovanie za zrušenie dotácie pre MŠK Turany a schválenie poskytnutia dotácie vo výške 4.500,eur OZ Tatran Turany :
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)
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Proti – 0
Zdržal sa – 0
Zástupca primátora Roman Maťko požiadal, ak je to možné, zmeniť názov OZ Tatran na napr.
Fatran alebo Kriváň.
JUDr. Ľubomír Liskaj odpovedal, že ide o historický názov.
Ing. Ivan Jesenský znova apeloval na výsadbu listnatých stromov, nie ihličnatých.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak uviedol, že je spracovaný program starostlivosti o verejnú
zeleň, kde je to riešené.
Ing. Ivan Jesenský – vie o tom, ale stromov je aj tak málo. Ďalej Ing. Ivan Jesenský podal
informáciu o uskutočnenom 45.ročníku Výstupu na VFK. Zapísalo sa 523 účastníkov, sprievodný
program dopadol veľmi dobre, aj vďaka súčinnosti klubov a združení.
P. Martin Kručinský súhlasil s Ing. Jesenským čo sa týka zelene, aj pri tvorbe budúceho rozpočtu by
sme sa mali nad tým zamyslieť.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – problém je aj v tom, že každý chce zeleň, ale nie
pred svojim domom. Toto bol problém aj s brezami pred bytovkou na Gen. Fraňu. Celá bytovka,
okrem dvoch, žiadala ich výrub, ostatní občania nesúhlasili. To isté bolo aj v materskej škole, tiež
ten istý prípad boli topole pri vstupe do mesta.
16,00 hod. vystúpenie občanov
P. Branislav Hlavatý sa zaujímal, či by sa nedala vybudovať protihluková stena na strelnici
na Tibíne.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – strelnica patrí Združeniu technických športov, nevie mu
na to teraz odpovedať. Bude rokovať so zástupcami združenia.
P. Elena Halienová – najprv sa pýtala, kto ju a starších ľudí zastupuje v zastupiteľstve, či sa úrad
zaujíma o týchto ľudí. Sťažovala sa na prístup pracovníkov úradu, na prejazd kamiónov cez Turany,
lebo jej narúšajú statiku domu, na to, že nemá zavedený plyn, vodovod, na to, že schody, ktoré si
urobila do potoka, jej ničia psíčkari, kvetinárky, ďalej na to, že keď boli oslavy, tak boli na jej
pozemku, nikto jej nezabezpečí drevo, vodu. Po osobných urážkach prítomných primátor ukončil
jej vystúpenie a vyhlásil prestávku.
P. Viera Tereková sa zaujímala o riešenie problému s nevysporiadanými pozemkami pod nadjazdom.
Rieši to aj so spolumajiteľmi od r. 2015, s primátorom sa dohodli na riešení, ale zatiaľ sa nekoná.
Zástupca primátora Roman Maťko – mesto v tejto veci konalo, nemáme však len tieto pozemky,
je toho viac. Navrhol p. Terekovej stretnutie v najbližších dňoch na úrade.
P. Branislav Hlavatý sa taktiež zaujímal o vysporiadanie pozemku, ktorý vlastní pod cestou.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – vzťahuje sa na to zákon č.66, v budúcnosti sa to bude
riešiť pozemkovými úpravami. Treba si ale aj uvedomiť, že na každej takejto ceste obec investovala
peniaze či už do vodovodu, plynu, kanalizácie a tým zhodnotila pozemky občanov.
P. Martin Kručinský – dá sa to riešiť aj tým, že sa majitelia pozemkov pod cestami dohodnú
a darujú to mestu.
P. Pavel Pohánka – veľa občanov má nevysporiadané pozemky. Keby sa to bolo vykúpilo, keď sa
robil nadjazd alebo cesty, nemuseli sme to teraz riešiť. Tak nech sa to vykúpi za takú cenu, aká bola
v dobe, keď sa to robilo.
Pokračovanie v bode č.11
Zástupca primátora Roman Maťko v súvislosti s Výstupom na VFK, vyslovil nesúhlas
s prezentáciou politických strán na takejto akcii. Je to čisto kultúrno-turistické podujatie a takéto
veci tam nepatria. Nepáčilo sa to aj ostatným ľuďom, s ktorými sa rozprával, a vyzval politické
strany, aby sa politicky prezentovali inde a nie na takýchto podujatiach.
JUDr. Ľubomír Liskaj vyslovil pripomienku k doručovaniu listov našim občanom,
napr. v stavebnom konaní, poštou. Navrhol, aby ich doručoval niekto tak, ako sú doručované
výmery na odpad a daň. Ďalej sa zaujímal či máme nejaké informácie o budove učilišťa
a o multifunkčnom ihrisku.
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Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – o učilišti nemáme žiadne informácie, pokiaľ ide
o multifunkčné ihrisko, malo to byť v zastupiteľstve ŽSK, preveríme to.
Ing. Dušan Novysedlák sa zaujímal o vyvážanie odpadu z čističky do nášho katastra. Mali by sme
osloviť AFG a ohradiť sa voči tomu. Tie pozemky nepatria AFG, patria súkromným osobám.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – v súvislosti so sťažnosťou na tento odpad sa uskutočnilo
konanie, ktorého sa zúčastnil. Do zápisnice uviedol, že mali byť prizvaní aj rybári, pretože
na základe ich sťažnosti sa konanie uskutočnilo. Prítomní zástupcovia Okresného úradu Martin,
a podľa ich vyjadrenia ani Inšpekcia životného prostredia, nemajú voči vyvážaniu kalu námietky.
Bolo tam povedané, že je to na žiadosť AFG Turčianske Teplice, že všetky vzorky sú v poriadku, čo
môžu dokladovať. Okresný úrad k tomu dáva stanovisko bez nás. Berú to ako zahumusovanie,
skvalitnenie pôdy.
Ing. Dušan Novysedlák upozornil na upadávajúcu cestu z Rybárskej ulice ku garážam. Taktiež
upozornil na zlý stav stolov na tržnici. Ďalej v súvislosti so stavebnými pozemkami uviedol, že by
sme sa mali zaoberať vysporiadaním parciel v susedstve p. Nalevanku a p. Gábovej. Mesto tam má
pozemok pod cestu, ale tá cesta nie je ukončená.
Zástupca primátora Roman Maťko – cestu ku garážam už riešia spolu s prevádzkarňou.
JUDr. Ľubomír Liskaj upozornil na nahnutý stĺp na Rybárskej ulici.
Zástupca primátora Roman Maťko – takýchto stĺpov je viac, ideme objednať nové a prevádzkareň
ich bude postupne meniť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 31/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
ruší
nevyčerpanú dotáciu MŠK Turany na rok 2017 vo výške 4.500,- eur
Uznesenie č. 32/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
mimoriadnu dotáciu pre OZ Tatran Turany na rok 2017 vo výške 4.500,- eur
12. Schválenie uznesenia
Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol návrh uznesenia z 3. zasadnutia MZ.
Hlasovanie za uznesenie :
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
Poslanci schválili uznesenie z 3.zasadnutia MZ.
13. Záver
Zo strany poslancov MZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, primátor mesta Ing. Miroslav
Blahušiak poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta
I. overovateľ : Jozef Michlík
II. overovateľ : Antónia Kocholová
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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