ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2017 v KC v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík,
Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin
Kručinský, Roman Maťko.
ospravedlnený : Antónia Kocholová
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.
Ospravedlnil Antóniu Kocholovú, ktorá sa nezúčastní, a poslancov Ing. Jaroslava
Hlavatého, Ing. Ivana Jesenského, Martina Kručinského a Jozefa Frkáňa, ktorí prídu neskôr.
Za overovateľov určil Ing. Dušana Novysedláka a Ing. Ivana Jesenského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora mesta zvolili poslanci
návrhovú komisiu v zložení : Martin Kručinský, Alena Šimková, Jozef Michlík.

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
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018
Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017
Rozpočet mesta Turany na rok 2018
Návrh Dodatku č. 4 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Turany
10. VZN mesta Turany č. 1/2017 o určení názvu ulice
11. VZN mesta Turany č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Turany
12. VZN mesta Turany č. 3/2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Turany
13. Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku KN-C, parc. č.2512/1 o výmere 181 m² v k.ú.
14. Zásady hospodárenia s majetkom mesta
15. Plán zasadnutí MZ v roku 2018
16. Pridelenie nájomného bytu
17. Rôzne
18. Diskusia a interpelácie poslancov
19. Schválenie uznesenia
20. 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 a MZ je uznášania schopné.
Ospravedlnil Antóniu Kocholovú, ktorá sa nezúčastní, a poslancov Ing. Jaroslava
Hlavatého, Ing. Ivana Jesenského, Martina Kručinského a Jozefa Frkáňa, ktorí prídu neskôr.
2. Schválenie programu
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak oboznámil prítomných s programom podľa
pozvánky.
Ing. Dušan Novysedlák – v programe nie je bod daň z nehnuteľnosti a prevod majetku
z Byturu na mesto. Už v minulosti sme riešili rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou
dane a vieme, že postupne sa to má vyrovnávať.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – neuvažujeme o zmene dane, dali sme verejný
prísľub, že nebudeme zvyšovať dane. V bode č.14 – zásady hospodárenia, sú zahrnuté aj
objekty, ktoré preberáme od Byturu.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal, aby vyrovnávanie sadzieb dane do r. 2022 preveril hlavný
kontrolór.
(pozn. prišiel Martin Kručinský)
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – keď bol pred 2 či 3 rokmi schválený zákon,
porovnávali sme sadzby dane a nemali sme výraznú disproporciu.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky :
Za – 7 (Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák,
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 za overovateľov určil Ing. Dušana
Novysedláka a Ing. Ivana Jesenského. Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol
poslancov p. Martina Kručinského, p. Alenu Šimkovú a p. Jozef Michlíka.
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie :
Za – 7 (Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák,
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).
Ing. Dušan Antalík vyslovil nespokojnosť s tým, že pri uzneseniach č.57/2016 (zakúpenie
mot. vozidla pre sociálne služby) a č.28/2017 (oprava strechy bývalej plynovej kotolne) nie je
uvedený termín plnenia. Má informácie zo škôlky, že auto na rozvoz obedov by privítali.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – najprv bol problém s tým, kto bude auto šoférovať.
Potom sa to vyriešilo a momentálne je zadaná požiadavka na Autoallese.
JUDr. Ľubomír Liskaj – pokiaľ ide o to, že nie je určený termín plnenia pri uznesení, je to
kritika do našich radov. Uznesenia tvoríme my poslanci, pre budúcnosť treba určovať termín.
P. Martin Kručinský – je proti tomu, aby sme kupovali staré auto. Radšej by súhlasil
s prenájmom nového a využitím operačného leasingu.
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Zástupca primátora Roman Maťko – súhlasí s kúpou auta. Strecha na bývalej kotolni je
v zlom stave, treba ju opraviť, bude to závisieť od počasia, ak sa bude dať, opravíme ju
do konca roka. Uznesenie č. 47/2017 (predloženie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu
telocvične ZŠ) – žiadosť bola podaná. Uznesenie č.41/2017 (žiadosť o dotáciu na prístavbu
hasičskej zbrojnice) – je to dnes v programe v bode č.13. Ďalej navrhol zrušiť uznesenie
č.37/2017 (rokovanie s okresnou prokuratúrou kvôli upozorneniu prokurátora) – poslali sme
doklady, viac prokuratúra neodpovedala, považuje uznesenie za splnené.
(pozn. prišiel Ing. Ivan Jesenský)
Ing. Dušan Novysedlák odporučil, aby boli určené termíny plnenia uznesení č.57/2016
a č.28/2017. Poslanci sa dohodli na termínoch plnenia uznesenia č.57/2016 do konca februára
2018 a uznesenia č.28/2017 do konca mája 2018.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer odporučil, aby sa uznesenie č.28/2017 zrušilo
a na ďalšom zastupiteľstve sa schváli aj s termínom, keďže ide o čerpanie prostriedkov
z rezervného fondu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.61/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
určuje
termín plnenia uznesenia č.57/2016 do 28.2.2018
Uznesenie č.62/2017 :
Mestské zastupiteľstvo Turany
ruší
uznesenie č.28/2017
Uznesenie č.63/2017 :
Mestské zastupiteľstvo Turany
ruší
uznesenie č.37/2017
5. Správa HK o výsledkoch vykonaných kontrol
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných
kontrol v období 21.09.-06.12.2017 (príloha č.2). Kontroly prebehli v zmysle plánu kontrolnej
činnosti. Neboli zistené závažné porušenia. Pokiaľ ide o daň z ubytovania, niektorí
podnikatelia v tejto oblasti si neplnia povinnosti tak dôsledne, ako by mali, na čo boli aj
upozornení.
P. Martin Kručinský – v autocampingu neuvádzajú v cenníku cenu chatky podľa obsadenosti,
neuvádzajú cenu podľa osôb vzhľadom na miestnu daň. Zaujímal sa, či sa tým zaoberal
hlavný kontrolór.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – môžu uviesť cenu za objekt alebo počet osôb. Daň
z ubytovania sa priráta za každú osobu. V cenníku by mala byť jednotková cena, čiže uvedená
položka aká je miestna daň z ubytovania za osobu a noc. Na nedostatky boli upozornení.
Ing. Dušan Novysedlák sa pozastavil nad počtom ubytovaných v penzióne.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – upozornil majiteľku, že by mala dôslednejšie viesť
knihu ubytovaných.
Ing. Dušan Antalík taktiež vyslovil nespokojnosť s počtom priznaných ubytovaní v Penzióne
Janka.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak navrhol, aby hlavný kontrolór písomne upozornil,
že počet ubytovaných v Penzióne Janka nezodpovedá skutočnosti a budeme vykonávať
kontroly.
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6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2018 (príloha č.3).
Zástupca primátora Roman Maťko požiadal, aby bola do plánu zahrnutá aj kontrola
dobrovoľného hasičského zboru.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal o vykonanie kontroly dodržiavania zákona o správnom
konaní za uplynulý rok – či bolo odpovedané na žiadosti.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – vie na čo mieri Ing. Novysedlák. V tejto veci sa
uskutočnili dve osobné rokovania v Klube dôchodcov a tým považuje na list dôchodcov
za odpovedané. Aj ústne vybavenie je odpoveď. Treba povedať, že lehoty v rámci zákona
o správnom konaní sa vzťahujú len na žiadosti, kde sa vydávajú rozhodnutia. Spravili sme
stretnutie s obidvomi skupinami v klube, určili sa termíny.
Ing. Dušan Novysedlák po tomto vysvetlení zobral späť svoju požiadavku.
K bodom č. 4,5,6 prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 47/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 21.09.2017 do 06.12.2017
II. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
III. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
7. Návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017
Ing. Janka Kleinová predložila návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok
2017 (príloha č.4).
P. Alena Šimková – komisia pre ekonomiku a plán odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer - nemá námietky k III. úprave rozpočtu mesta Turany
na rok 2017. Odporúča návrh schváliť.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal, či je navýšenie nákladov na rekonštrukciu mestského úradu
zahrnuté v úprave.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – v úprave nie je, je to v zahrnuté v návrhu rozpočtu.
Ing. Janka Kleinová – úprava zahŕňa neoprávnené výdavky v rámci projektu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 48/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017
II. schvaľuje
III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017
8. Rozpočet mesta Turany na rok 2018
Ing. Janka Kleinová predložila návrh rozpočtu mesta Turany na rok 2018 (príloha č.5).
P. Alena Šimková – komisia pre ekonomiku a plán odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť rozpočet mesta Turany na rok 2018.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil odborné stanovisko k rozpočtu na rok 2018
(príloha č.6). Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2018.
P. Martin Kručinský sa zaujímal z akého pohľadu odbornosti dáva hlavný kontrolór odborné
stanovisko k rozpočtu.
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Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – odborné stanovisko predkladá podľa zákona
č.369/1990. Kontroluje súlad so všeobecne záväznými predpismi, formálnu stránku
z hľadiska rozpočtových pravidiel, zákona o verejnom prístupe k informáciám.
P. Martin Kručinský – má inú predstavu o tom, ako by mohol vyzerať rozpočet. Hlavne
investície z hľadiska kapitálových výdavkov, ktoré ešte teraz nie sú predmetom rokovania.
Rozpočet nie je zlý, akurát z jeho pohľadu nerieši rozvoj mesta. Mali by sme sa zamýšľať aj
nad tým, akým spôsobom zvýšiť príjmovú časť, akým spôsobom priniesť nové služby.
Pripravil materiál, kde urobil analýzu porovnania s inými mestami, príklad do čoho by mohlo
mesto ísť. Pokiaľ ide o rozpočet má pocit, že je to stále to isté, skopíruje sa to, čo bolo minulý
rok, zvýši sa o 10 % z hľadiska bežných výdavkov. Poukázal na položku hlavný kontrolór,
ktorá bola zvýšená kvôli nákupu počítača, a miestne kultúrne stredisko, kde sme investovali,
aby sme zefektívnili energetickú úsporu, ale v rozpočte bežných výdavkov tá istá suma stále
rastie, aj keď sme očakávali, že bude klesať. Takýchto položiek je viac.
Ing. Janka Kleinová – pokiaľ ide o položku hlavný kontrolór sú tam zahrnuté aj poplatky
bankám, audítorské služby.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – pokiaľ ide o miestne kultúrne stredisko občania
začali vo väčšej miere využívať tieto priestory. Často je obsadené nielen cez týždeň, ale aj
cez víkendy, čiže náklady stúpli. Nie sme podnikateľský subjekt, sme samospráva, ktorá
poskytuje určité služby občanom.
P. Martin Kručinský – vychádza z podkladov, ktoré má k dispozícii.
Ing. Dušan Novysedlák – aj v minulosti sme sa rozprávali o tvorbe rozpočtu, mali sme nejaké
pripomienky, ako by to malo byť. Predstavoval by si to tak, aby sme sa už v októbri mohli
k niečomu vyjadriť. Je to už neskoro, keď to dostal ako materiál na zasadnutie zastupiteľstva.
Je to bez aktívneho prístupu poslancov, funkcionári z nás robia štatistov. Zaujímal sa, v ktorej
položke je zahrnutý majetok, ktorý preberáme od Byturu. Aj podľa neho sa len okopíruje to,
čo bolo predchádzajúci rok a kapitálky sa ponechávajú na to, že sa uzatvoria neskôr. Myslí si,
že je málo odôvodnené čo je v jednotlivých položkách. Tento rozpočet nepodporí, nemal
možnosť aktívneho prístupu, nezaoberali sa tým ani na komisii.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer reagoval na vystúpenie p. Kručinského, ktorý veľmi
dobre vie, ako sa robí rozpočet, je členom a bývalým predsedom ekonomickej komisie,
poslancom. Má právo kedykoľvek ísť na učtáreň a pýtať sa, aj na komisii rozoberať položky
na podpoložky. Pamätá si, že ešte keď bol sám poslanec na komisii detailne prebrali rozpočet,
niektoré veci upravili. Čiže ekonomická komisia by sa tým mala viac zaoberať, tam je priestor
na úpravu.
P. Martin Kručinský – bol dva týždne pred komisiou na učtárni, podklady dostal v piatok
a komisia mala zasadnutie v pondelok.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – rozpočet je zverejnený dva týždne
pred zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta. Pre všetkých občanov.
Ing. Ivan Jesenský – bolo by vhodné dať nám aspoň mailom vedieť, že už je to zverejnené.
Na dnešné rokovanie je veľa materiálu a týždeň nestačí na dôkladné preštudovanie.
Zástupca primátora Roman Maťko – na základe požiadavky poslancov boli návrhy VZN
zaslané mailom, keď boli zverejnené. A vtedy môžete predkladať návrhy, pripomienky a my
ich zapracujeme do materiálov, ktoré sú poslancom doručené pred zastupiteľstvom.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - dva týždne zverejnenia, to je pre všetkých,
aj pre poslancov, aby mohli pripomienkovať zverejnený materiál. Pokiaľ mal Ing. Novysedlák
nejaké podnety, pripomienky mohol ich dať aj v auguste. Každý poslanec by mal nielen
hlasovať, ale aj spolupôsobiť v samospráve.
Ing. Dušan Novysedlák – rozpočet mohol byť už aj skôr a mali sa k nemu vyjadrovať
jednotlivé komisie.
Ing. Dušan Antalík – ako bývalý predseda komisie vie, že keď pýtali od komisií podklady
k rozpočtu, tak to bol problém. Druhá vec je tá, že ekonomická komisia by mala tú hlavnú
časť pri príprave rozpočtu urobiť. Ale komisia prerokovala, schválila, všetci odsúhlasili,
zrejme to teda budeme rešpektovať. Myslí si, že v takej štruktúre, ako je urobený návrh
rozpočtu, je návrh nevypovedateľný a má s tým problém.
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Ing. Janka Kleinová – celá tabuľka, v akej je návrh predkladaný, je zostavená v zmysle
zákona, nie sú to vymyslené čísla. Rozpočet sa delí na bežný, kapitálový a finančné operácie.
Takto to musíme mať spravené.
JUDr. Ľubomír Liskaj – vyjadril sa k názorom, že nebol čas sa vyjadrovať k návrhu rozpočtu.
V návrhu sú už teraz uvedené roky 2019, 2020, čiže už teraz vieme, čo by malo byť v r. 2020.
Takže si myslí, že je dostatočný priestor na to, aby sme sa vyjadrili. Ide vlastne o dva roky
dopredu a nie je to žiadna novinka, lebo trojročný rozpočet sa robí už niekoľko rokov. Kto
chce, sa môže pýtať, ak mu nie je niečo jasné.
Ing. Dušan Novysedlák sa zaujímal, či je v návrhu zaradený aj majetok, ktorý preberáme
od Byturu.
Ing. Janka Kleinová – v položke príjmy z podnikania a vlastníctva majetku. Tam je navýšenie
o príjmy zo zdravotného strediska, domu služieb a ubytovne. A vo výdavkoch je to kapitola
rozvoj bývania a rozvoj obce, je to uvedené aj v dôvodovej správe.
Zástupca primátora Roman Maťko – my sme poslanci a zástupcovia mesta a my máme mať
aktívny prístup aj k tvorbe dokumentov a nielen čakať, kedy je nám niečo predložené a potom
na zastupiteľstve sa k tomu vyjadrovať. Zdôraznil, že je to návrh rozpočtu a nie rozpočet,
ktorý je už presne nadiktovaný. Poslanci sa majú k návrhu vyjadriť. Keď dostal tento návrh,
prešiel si položku po položke a dal svoje pripomienky. Ak neboli zapracované, odkonzultoval
si to a prispôsobil sa väčšine. A to isté očakáva aj od ostatných poslancov.
Pokiaľ ide o energie v MKS je tam pokles o 5.000,- eur. Osobne je s týmto návrhom rozpočtu
spokojný a súhlasí s ním. Ak niekto povie, že sa v meste len kúri a svieti, tak ho to uráža.
Poslanci vedia, čo všetko sa za tie tri roky spravilo, počnúc tým, že sme sa stali mestom, čo je
dobré pre ďalší rozvoj v budúcnosti, asfaltujeme komunikácie, urobili sme chodníky,
parkoviská, postupne sa prerábajú priestory na štadióne, zrekonštruovali sme obidve materské
školy, čím zlepšujeme podmienky pre život občanov. Od 1.1. preberáme správu nad objektmi
zdrav. stredisko, dom služieb a ubytovňa č.575, postupne ich chceme zrekonštruovať, čím sa
tiež skvalitnia služby pre občanov.
P. Martin Kručinský – uráža ho, že zástupcovia mesta povedia, že ako poslanec a člen
komisia sa nepripravil na rozpočet. Pripravili sme sa tak, ako nám boli dané podklady. Keď
chcete, aby sme lepšie pripravili, tak nevidí dôvod, prečo ho dnes schvaľujeme a potom
pripravte materiál, kde bude uvedené koľko je zamestnancov na úrade, rozdeľte všetky tovary
a služby na energie, tovary, služby. Taktiež reagoval na vyjadrenie p. Maťku, že ho uráža,
keď niekto povie, že sa tu len kúri a svieti. My ako poslanci nedostávame súvahu,
ktorá hovorí o aktívach a pasívach. A je rozdiel investícia 200.000,- do asfaltu, ktorá vyžaduje
po ďalších rokoch investíciu a je rozdiel tých istých 200.000,- dať do napr. podnikateľskej
budovy, z ktorej sú príjmy, čo je aktívum. Smeruje k tomu, že podľa neho kapitálové výdavky
nie sú až tak vhodne použité, ako by mohli byť.
Ing. Dušan Antalík – v súvislosti s Materskou školou Obchodná upozornil, že hospodárska
časť nie je dorobená, ide aj o výmenu okien a novú fasádu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – chceme vymeniť okná, ostatné závisí od možností
rozpočtu.
Ing. Ivan Jesenský – nesúhlasí s tým, že rozpočet sa len odpisuje z predchádzajúcich rokov,
lebo minimálne vypovedanie zmluvy s Byturom muselo byť zapracované. Podľa neho je to
dobrá robota, čo sa spravila s rozpočtom. Horšie je, že nám klesá percento kapitálových
výdavkov z celkového objemu. Je rád, že v športových a rekreačných službách je zvýšená
suma. Zaujímal sa, či by sa to nedalo rozdeliť na štadión a dotácie, aby bolo jasné, čo je
rekonštrukcia a čo dotácie.
Ing. Janka Kleinová – máme to rozdelené.
Hlasovanie za III. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok 2017 :
Za - 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Jozef Frkáň, Ing. Dušan
Novysedlák, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Antalík)
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Hlasovanie za schválenie rozpočtu na rok 2018 :
Za - 6 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír
Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Martin Kručinský)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 49/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Turany vrátane programov a podprogramov na roky 2018 - 2020
II. berie na vedomie
1. viacročný rozpočet mesta Turany vrátane programov a podprogramov na roky 2019 - 2020
2. stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Turany na rok 2018
III. schvaľuje
rozpočet mesta Turany vrátane programov a podprogramov na rok 2018 ako vyrovnaný
v celkovej výške 2 477 050,- €
- bežné príjmy – 2 471 850,- € z toho RO 754 630,- €
- kapitálové príjmy – 200,- €
- finančné operácie – 5 000,- €
- bežné výdavky – 2 326 005,- €
- kapitálové výdavky – 106 922,- €
- finančné operácie – 44 123,- €
16,00 – vystúpenie občanov
P. Lena Sisková - vyslovila spokojnosť s tým, že sa asfaltujú cesty, ale na niektorých
miestach to nie je dorobené, chýbajú obrubníky, ktoré by oddelili zelený pás od cesty. Ide
najmä o ulice Partizánska, 1.mája, Jánošíkova. Taktiež je problém s parkovaním áut na ceste,
ale to je problém v ľuďoch. Každý sa sťažuje, ale nespraví si poriadok pred vlastným domom.
Vyslovila tiež nespokojnosť s prácou aktivačných pracovníkov. Požiadala aj o umiestnenie
smetných nádob pred základnou školou a o umiestnenie úradnej tabule na inom mieste.
Primátor mesta - obrubníky sme urobili tam, kde sa idú robiť chodníky, ale môžeme dať
menšie aj na iné miesta, len nie všade je to vhodné. Úradné tabule máme kúpené, čakáme
na dokončenie úradu.
P. Milan Líška - zaujímal sa, kedy sa niečo urobí so starým domom vedľa úradu a taktiež
kedy sa opraví parkovisko pred potravinami Dona. Ďalej p. Líška spolu s p. Mariánom
Zubkom informovali poslancov o probléme, ktorý vznikol s hradidlom, ktoré je spravené v
potoku Studenec, aby nevytápala voda mesto. Prevádzkujú vodnú elektráreň a keďže nie je
dostatočný prietok vody, prichádzajú o zisky. P. Zubko uviedol, že technické riešenie hradidla
nie je dobré, pevná časť zasiahla do prietočného profilu, tečie tade len 42 % z možných 100 a
tým pádom voda na dolnú elektráreň je nedostatočná. Predložil poslancom materiál, v ktorom
navrhujú aj možné riešenie.
Zástupca primátora Roman Maťko – boli určité nezrovnalosti vo veci otvárania hradidla.
Pokiaľ hasiči uznajú za potrebné hradidlo uzatvoriť v prípade veľkej vody, vždy informuje
majiteľov elektrárne.
(pozn. prišiel Ing. Jaroslav Hlavatý)
Primátor mesta aj zástupca sa dohodli s p. Zubkom aj p. Líškom, že sa spolu stretnú a budú sa
snažiť to vyriešiť.
P. Eleonóra Steinhübelová – predniesla pripomienky členov klubu dôchodcov :
- v oblasti obchodu a služieb občania čakajú, že tu bude obchodný reťazec, iný ako Jednota
- máme bazárový predaj textilu neprimeranej kvality a ceny
- mali sme kedysi v obci rôzne služby – opravu televízorov, zberňu prádla, banky a teraz nič
- v oblasti zdravotníctva – máme dvoch všeobecných lekárov, ktorí sú už starší, môže sa stať,
že budeme bez lekára, taktiež nemáme detského lekára
- mesto nebojuje o budovu odborného učilišťa, je škoda, že nám nezostala telocvičňa, mladí
nemajú kde športovať
7/16

- nemáme denný stacionár pre seniorov
- chcela vedieť, či budú rozmiestnené kontajnery na bioodpad.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak :
- kontajnery na bioodpad – rozdávali sme kompostéry zadarmo do RD, zákon hovorí,
že bioodpad sa môže zlikvidovať v domácnosti, kontajnery na bioodpad rozmiestnené
po meste by znamenali zvyšovanie poplatku za odpad
- stacionár – prevádzkovanie sa riadi zákonom o zdravotnej starostlivosti, je potrebné tam
mať určitý počet zdravotníkov, vývarovňu. V minulosti sme robili aj prieskum, ozvali sa asi
dvaja záujemcovia. Skôr nám bola odporučená možnosť riešiť to cez klub dôchodcov,
ktorý by bol otvorený celý deň a strava by sa dovážala. My momentálne zabezpečujeme
opatrovateľky, ktoré chodia do domácnosti.
- učilište – je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), požiadali sme o prevod
pozemkov – športoviská, ktoré sú pri učilišti.
- zdravotná starostlivosť – nedostatok lekárov je problémom na celom Slovensku, nielen
u nás. Spadá to do kompetencie ŽSK, neznamená to však, že to neriešime. Chodí na ŽSK,
bol u prof. Bánovčina, hľadáme stále detských lekárov, momentálne to rieši s ďalšími
možnými záujemcami.
- športoviská – nesúhlasí s p. Steinhübelovou, je tu veľa športových klubov, ktoré fungujú,
kto má záujem môže sa zapojiť –bežci, lyžiari, florbal...
- predaj textilu – má aj také informácie, že ľudia chcú takýto predaj
- obchodný reťazec – jednal s Tescom, nemajú záujem. Iný občan oslovil Lidl, taktiež nemajú
záujem. Našou úlohou je vytvárať podmienky na výstavbu takéhoto zariadenia, vtedy sme
dali k dispozícii priestor oproti učilišťu. Aj v novom územnom pláne je riešený takýto
priestor. Ten istý prípad sú služby – mesto vytvára podmienky pre takéto podnikanie v dome
služieb. Od 1.1. to už budeme spravovať my.
- máme tu poštovú banku, tri bankomaty.
Ďalej riešili p. Eleonóra Steinhübelová, p. Viera Cígrová a Mgr. Jozef Liskaj, ako predseda
Jednoty dôchodcov, problémy, ktoré majú medzi sebou. Týkali sa členstva v klube, v Jednote
dôchodcov a celkového fungovania v klube.
P. Viera Cígrová sa zaujímala o vybavenie petície, ktorú doručila na úrad v súvislosti
s výrubom líp na cintoríne na Cintorínskej ulici.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – petíciu postupujeme na komisiu životného
prostredia, mestskej rade a zastupiteľstvu. Je to citlivá vec, sú ľudia, ktorí sú proti výrubu.
Komisia odporučila, aby sme prizvali arboristu na posúdenie stavu líp.
Ing. Dušan Antalík – odporučil uskutočniť spoločné stretnutie zástupcov mesta a dôchodcov.
9. Návrh Dodatku č. 4 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Turany
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh Dodatku č. 4 k VZN o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Turany (príloha č.7).
Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 4 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení na území mesta Turany :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj neboli počas hlasovania prítomní)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 50/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Turany o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území mesta Turany
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II. schvaľuje
Dodatok č. 4 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. 1/2017 o určení názvu ulice
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh VZN č.1/2017 o určení názvu ulice
(príloha č.8). Uviedol, že mesto na základe žiadosti p. Kuku, majiteľa domu na uvedenej ulici,
o určenie názvu ulice navrhuje pomenovať túto ulicu podľa historického názvu tejto lokality
ulica Doliny. Jedná sa o ulicu od križovatky Obchodná a Gen.Fraňu smerom na východ k ulici
Gen. Nosáka.
Hlasovanie za schválenie VZN č.1/2017 o určení názvu ulice Doliny :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj neboli počas hlasovania prítomní)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 51/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN mesta Turany č. 1/2017 o určení názvu ulice
II. schvaľuje
VZN mesta Turany č. 1/2017 o určení názvu ulice
11. VZN mesta Turany č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Turany
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh VZN mesta Turany č. 2/2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Turany (príloha č.9). Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli, k dnešnému dňu neboli
predložené žiadne pripomienky k návrhu.
Hlasovanie za schválenie VZN mesta Turany č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Turany :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj neboli počas hlasovania prítomní)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 52/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Turany
II. schvaľuje
VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Turany
12. VZN mesta Turany č. 3/2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Turany
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh VZN mesta Turany č. 3/2017
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie
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a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mesto Turany (príloha č.10). Návrh bol vyvesený 15 dní
pred schvaľovaním, neprišli žiadne pripomienky. VZN rieši dve podstatné zmeny a to návrh
základnej školy, vzhľadom k tomu, že majú nárast počtu detí v školskom klube, na zvýšenie
príspevku na 10,- eur za žiaka a druhou zmenou je doplnenie úhrady 0,10 eur na režijné
náklady v úhrade za stravu na 1 stravnú jednotku.
Ing. Dušan Antalík – teraz je poplatok v MŠ 1,19 eur. Pôvodne bol 1,22 eur. A z tejto sumy
ešte ide 10 centov na réžiu?
Zástupca primátora Roman Maťko – doteraz bol poplatok 1,22 eur za jedno jedlo a táto suma
išla len na stravu. Požiadavka z MŠ bola taká, aby bolo 10 centov určených na režijné
náklady. Takže sa cena celkom za stravu znížila z 1,22 eur na 1,19 eur a pripočítalo sa 10
centov na režijné náklady, čo je spolu 1,29 eur.
Hlasovanie za schválenie VZN mesta Turany č. 3/2017 o určení výšky finančných príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Turany :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. JUDr. Liskaj nebol počas hlasovania prítomný)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 53/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Turany
II. schvaľuje
VZN č. 3/2017 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Turany
13. Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku KN-C, parc. č.2512/1 o výmere 181 m² v k.ú.
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh na odkúpenie nehnuteľnosti
(príloha č.11). Chceme podať žiadosť na dotáciu na výstavbu, rekonštrukciu, prístavbu
hasičskej zbrojnice. K tomu je potrebné kúpiť pozemok. Vlastník je ochotný nám to odpredať
za cenu 20,- eur/m².
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – riešil to aj s hlavným kontrolórom,
ktorý preveroval, či to môžeme urobiť takouto formou, že nie je potrebný znalecký posudok.
Je to prípustné.
Hlasovanie za schválenie odkúpenia nehnuteľnosti KN-C, parc. č.2512/1 o výmere 181 m²
za cenu 20,- eur/m² :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef
Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Antalík)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 54/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku o výmere 181 m² od vlastníka Nano GT ,
parcela C č. 2512/1 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Turany za cenu vo výške 20,- eur/m²,
čo pri výmere 181 m² činí 3.620,- eur
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II. schvaľuje
odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku o výmere 181 m² od vlastníka Nano GT , parcela C
č. 2512/1 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Turany za cenu vo výške
20,- eur/m²,
čo pri výmere 181 m² činí 3.620,- eur. Pozemok sa odkupuje za účelom prístavby hasičskej
zbrojnice.
14. Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Zástupca primátora Roman Maťko predložil návrh Zásad hospodárenia s majetkom
mesta (príloha č.12). Návrh predkladáme aj v súvislosti s tým, že od 1.1.2018 preberáme
objekty od Byturu nazad do svojej správy. Zásady sme usporiadali a zosúladili sme ich
s doterajšou legislatívou. Pribudli ceny za prenájom v zdravotnom stredisku, dome služieb,
ubytovni, zasadačky na štadióne, kina. Prehodnotili sme ceny v MKS. K zásadám sa môžeme
kedykoľvek vrátiť a prehodnotiť výšky nájmov. Navrhol, aby bolo v kompetencii primátora
mesta schvaľovať prenájom v ubytovni. Je to z toho dôvodu, že predpokladáme,
že sa nájomníci budú často meniť a aby sme nemuseli čakať na každé zastupiteľstvo. Čiže
doplniť v § 5 h) schvaľuje nájomné zmluvy bytových priestorov ubytovne Budovateľská
č.575 primátor mesta.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak odporučil, aby tieto zásady hospodárenia boli platné
už po tomto zastupiteľstve a nie od 1.1.2018, pretože už teraz musíme robiť zmluvy.
Zástupca primátora Roman Maťko – žiadali sme aj listom aj osobne p. Šlichtíka o predloženie
zoznamov nájomníkov, dokumentácie, ale nepredložil to.
P. Martin Kručinský – navrhuje, aby sme zásady prijali a po nejakom čase sa k tomu vrátili
a znova to prehodnotili (poslanci sa zhodli, že po polroku). Ďalej požiadal, aby mali poslanci
k dispozícii zoznam zmlúv, ktoré uzavrie primátor.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer - vzhľadom k tomu, že sa nejedná o byty, v zásadách
už primátor má túto kompetenciu v § 19, čiže nie je nutné to dopĺňať.
Ing. Dušan Antalík – v §19 bod 3 je uvedené, že zmluva sa spravidla uzatvára na dobu
neurčitú. Navrhol slovo spravidla vypustiť a aby sa zmluvy uzatvárali na dobu určitú. Ďalej
v bode 4 sa pojednáva v nájme nebytových priestorov o zložení kaucie. Mali by sa vyberať aj
pri prenájme bytov.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – pri bytoch vyberáme. Prenájom bytov sa neriadi
týmito zásadami hospodárenia, na to je zákon.
Ing. Jaroslav Hlavatý – nech sa tam doplní, že mesto si pri nájme bytových a nebytových
priestorov môže vyberať kauciu.
Ing. Dušan Antalík - myslí si, že ceny nájmov uvedené v prílohe č.1 sú nízke. Vychádza
z toho, že keď má niekto prenajatých napr. 100 m2 nebytového priestoru na podnikanie, tak
mesačne to vychádza 167,- eur, čo sa mu zdá málo. Je to bez energií?
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - je to nájom, čiže bez energií, to sú služby.
Ing. Dušan Antalík - chýba mu informácia, o aké priestory ide, ubytovňa, zdravotné stredisko
- koľko je to m2, koľko metrov sa uvažuje dať na prenájom.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - je to uvedené v rozpočte, kde sme vychádzali
zo zmlúv, ktoré sú uzavreté s Byturom, čiže počítame s reálne prenajatými priestormi.
Neuvažovali sme o priestoroch, ktoré sa momentálne neprenajímajú a to sa zahrnulo
do rozpočtu.
Zástupca primátora Roman Maťko - boli rozdielne ceny nájmu pre rôzne subjekty, nevieme
z čoho sme mali vychádzať. Vrátime sa k tomu v júni.
Ing. Dušan Antalík - v prílohe sa ďalej uvádza, že je to prechodné ubytovanie. Stále bolo
hovorené, že tí ľudia tam majú trvalý pobyt.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - niektorí majú. Je to ubytovňa, doteraz nevieme ako
to hygiena zaklasifikuje. Len začíname, o tomto sa môžeme baviť o niekoľko mesiacov,
keď budeme mať veci poschvaľované. Pre nás je teraz podstatné to, aby od 1.januára tam
mohli ľudia fungovať, aby sa tam kúrilo, mali vodu.
Ing. Dušan Antalík - na záver chce povedať, že tento návrh je pozitívny, je lepší ako bola
uzatvorená zmluva s Byturom, ktorý platil Turanom ročné nájomné 1,- euro za všetky
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priestory. Dlhodobo na to poukazovali, týmto sa porušoval zákon č.138 o hospodárení obcí,
preto toto víta.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - tým, že sme zobrali správu týchto objektov
pod seba vznikne strata na mestskom rozpočte minimálne 17.000,- eur ročne, čo je určite
viacej ako 1,- euro. Čiže budeme mať horší hospodársky výsledok, ako sme mali za minulé
obdobie.
JUDr. Ľubomír Liskaj - uvidíme po roku, keď budeme hodnotiť ako dopadlo toto opatrenie.
Potom môžeme posúdiť, či to bolo dobre alebo nie.
P. Martin Kručinský - reagoval na ceny nájmov. Na jednej strane buďme radi, že tu máme
nejaké služby, na druhú stranu vie, že tu môže byť bežná cena prenájmu kancelárskych
priestorov na úrovni 8,- eur/m2 ale energetickej triedy B alebo C, napr. v dome služieb.
Nepredpokladá, že keď sa k tomu za pol roka vrátime, že ceny budeme dvíhať, pokiaľ
nevieme zabezpečiť, že ľudia budú platiť menej za energie.
Ing. Dušan Novysedlák - sa zaujímal či tieto navrhnuté ceny sú aspoň približné, či boli
overené, aby sme sa vyhli tomu, že odsúhlasíme tieto ceny a potom zistíme, že sú veľmi nízke
a budeme chcieť veľkým skokom zvyšovať.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - snažili sme sa to tak urobiť, ale zaručiť sa to nedá.
Mali sme niektoré zmluvy a z toho sme vychádzali, ale ceny sa u jednotlivých subjektov
značne líšili.
Zástupca primátora Roman Maťko - pokiaľ ide o ubytovňu máme k dispozícii zoznam
ubytovaných, vieme koľko platia a snažili sme sa to urobiť tak, aby radšej platili o euro menej
ako viac. Aby to bolo v takej rovine, že nebudeme hneď zvyšovať o 20 eur, ale ani aby sme
nedoplácali na prevádzkové náklady. Čo sa týka nebytových priestorov, to je väčší problém.
Ing. Dušan Antalík - termín pol roka sa mu zdá dlhý. Mohla by sa už na aprílovom zasadnutí
predložiť analýza vývoja financií, nájomných zmlúv.
P. Martin Kručinský - myslí si, že to bude problém urobiť. A to je ten dôvod, pre ktorý
hovoril, že by to mal spravovať iný právny subjekt. Niektorý subjekt môže mať rôzne ceny
za meter 2, keď si niekto prenajme pol domu služieb, tak nech má zľavu, lebo bude mať napr.
podnikanie, ktoré podporuje rast mesta.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - máme nejaké obdobie, vyskúšajme a poučme sa.
Niektoré veci musíme riešiť postupne celý rok, teraz ich nevyriešime.
Hlasovanie za schválenie zásad hospodárenia s majetkom mesta :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, 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
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 55/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta Turany
II. schvaľuje
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Turany
15. Plán zasadnutí MZ v roku 2018
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - plán zasadnutí (príloha č.13) bol doručený
spolu s materiálmi, sú tam určené termíny spolu s programom, čo neznamená, že sa to
nemôže zmeniť.
Zástupca primátora Roman Maťko - dopĺňa sa do programu aprílového zasadnutia bod
prehodnotenie správy objektov zdrav.stredisko, dom služieb a ubytovňa.
Ing. Novysedlák - víta skutočnosť, že okrem termínov zasadnutí, sú uvedené aj body
programu, ktoré by mali byť prerokované na zasadnutí, aby to pracovníkov a funkcionárov
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zaväzovalo k príprave materiálov. Chýbajú mu však body programu napr. schválenie ÚP,
prehodnotenie činnosti prevádzkarne, prehodnotenie investičnej výstavby v meste za určité
obdobie a podobne. Bude predkladať návrhy, aby sa to zapracovalo do programu jednotlivých
zasadnutí.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 56/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Turanoch na rok 2018
II. schvaľuje
Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018
16. Pridelenie nájomného bytu
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o návrhu komisie sociálno-zdravotnej
(príloha č.14) prideliť 3-izbový byt na Obchodnej ulici č. 1241/27 p. Michalovi Ryžákovi
a manž. Lenke Ryžákovej. V prípade ich odmietnutia manželom Dušanovi Štigovi
a Miroslave Štigovej.
JUDr. Ľubomír Liskaj odporučil, aby sa pri prideľovaní bytov zisťovala skutočnosť,
či žiadateľ má v Turanoch trvalý pobyt.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 57/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na pridelenie trojizbového bytu na ul. Obchodnej č. 1241/27
II. schvaľuje
pridelenie trojizbového bytu na ul. Obchodnej 1241/27 po pani Simone Juščákovej pánovi
Michalovi Ryžákovi a manželke Lenke Ryžákovej rod. Necpalovej, trvale bytom Turany,
Červenej armády 1061/17 na návrh Komisie sociálno-zdravotnej pri MZ v Turanoch.
V prípade ich odmietnutia ako druhým v poradí manželom Dušanovi Štigovi a Miroslave
Štigovej, rod. Halačkovej, trvale bytom Turany, ul. Osloboditeľov 439/37.
17. Rôzne
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o rozhodnutí Ministerstva školstva SR,
ktorým zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Súkromnú základnú umeleckú školu
v Turanoch s termínom začatia činnosti od 1.9.2018. Ďalej zástupca navrhol podľa §18 ods. 5
zákona č.369 o obecnom zriadení schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 8%
z platu za mesiace január až december za rok 2017.
Zástupca primátora Roman Maťko predložil informáciu o stave investícií (príloha
č.15).
18. Diskusia a interpelácie poslancov
JUDr. Ľubomír Liskaj - na budúci rok končí toto volebné obdobie, myslí si, že by sme
mali ohodnotiť primátorovu prácu a navrhol zvýšiť primátorovi plat. Výšku ponechá
na návrhovú komisiu.
Ing. Dušan Antalík - chce zdôrazniť, aby sa v návrhu rozpočtu na budúci rok myslelo
na dokončenie škôlky. Ďalej vytkol skutočnosť, že jeho deti podali na stavebný úrad žiadosť
o výrub stromov a už ubehlo 30 dní. Bolo konanie, ale stále nemá k tomu žiadne vyjadrenie.
Ak sa takto nespĺňajú všeobecne lehoty na stavebnom úrade a nestíhajú, tak to môže byť
problém.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - ak už prebehlo konanie, je to v poriadku.
Do určitého termínu musí zvolať konanie. Výruby stromov rieši p. Šimún a tie sú trochu
špecifické aj v tom, že sa musia preskúmať aj iné veci, napr. vyjadrenia z národných parkov.
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Ing. Dušan Antalík sa znovu informoval, prečo sa nehralo k výročiu p. Matušku.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - p. Pirháčová sa k tomu vyjadrila a nebolo to tak ako
to prezentovala p. Matušková. P. Pirháčová zavolá Ing. Antalíkovi a vysvetlí mu to.
Ďalej sa Ing. Dušan Antalík vzdal funkcie zástupcu mesta vo výbore automotoklubu. Zrejme
nefunguje komunikácia medzi výborom automotoklubu a mestom. Má informáciu, že dávali
podklady na mesto, požadovali vyjadrenia a do dnešného dňa sa nič neudialo.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - tento materiál poslali, je u p. Machajdovej. Áno
meškáme, aj z dôvodu rekonštrukcie úradu a zhoršených podmienok. Je to naša chyba, ale nič
to nemení na tom, že to neovplyvní zvolanie valnej hromady. Sú tam nejasné veci a nechceme
urobiť chybu. Bol by rád, keby aspoň jeden z dvoch poslancov, ktorí sú tam, zostal.
Zástupca primátora Roman Maťko - poprosil Ing. Antalíka, aby svoje rozhodnutie zvážil,
nakoľko si myslí, že je dobre, keď je tam.
Ing. Dušan Novysedlák sa, ako druhý poslanec nominovaný do výboru, taktiež vyjadril, že sa
chcel dnes vzdať tejto funkcie z toho dôvodu, že mu chýba spätná väzba od mesta. Nevie ako
mesto s nimi komunikuje, čo im posiela, aké materiály. O tieto sme už žiadali, aby sme vedeli
reagovať priamo na výbore. Vie, že boli zlé podmienky na úrade a to je jediný dôvod
na ospravedlnenie, pre ktorý ako zástupca mesta vo výbore AMK ešte zotrvá.
Ing. Novysedlák odovzdal vyhodnotenie turistickej sezóny v autocampingu za rok 2017 a tiež
zápisnice z rokovaní výboru.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak navrhol spoločné stretnutie po 6.1.2018
s Ing. Antalíkom a Ing. Novysedlákom, kde sa spoločne dohodnú na postupe a budú sa
vzájomne informovať.
Ing. Dušan Antalík - vzhľadom k týmto skutočnostiam sa rozhodol, že zatiaľ tam zostane
s tým, že zostane do nasledujúceho zastupiteľstva vo februári 2018 a bude sa hľadať náhrada
a najlepšie z radov členov automotoklubu. Ďalej Ing. Antalík predložil niekoľko požiadaviek
na riešenie : nefungujúca lampa na chodníku pri jeho dome, na tabuli pri Jednote je stále
uvedené tabuľa "obce" a nedostatočná hlasitosť rozhlasu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - pokiaľ ide o rozhlas, je tam dosť veľká porucha.
Hliníkové drôty sú staré, musíme ich postupne povymieňať. Dali sme už objednávku
na riešenie.
Ing. Dušan Novysedlák - dával pripomienky k územnému plánu, či boli doručené (primátor posunuli sme ich ďalej spracovateľovi)
- taktiež v novembri (25.11.) písal nejaké pripomienky (zhrabané lístie v parku, ktoré treba
odviezť, neporiadok v podchode, kde je opadaná omietka pri schodoch, odpadky, tiež, že sa
na stenách zväčšuje posprejovaná plocha). Ešte včera ten podchod nebol pozametaný. Treba
myslieť aj na cestujúcu verejnosť, aspoň raz do týždňa podchod pozametať.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - teraz na to nevie odpovedať, p. Belicová, ktorá má
na starosti aktivačných pracovníkov, má pokyn podchod čistiť.
Zástupca primátora Roman Maťko - máme problém s pracovníkmi na verejno-prospešných
prácach. Je ich málo.
JUDr. Ľubomír Liskaj spresnil návrh na zvýšenie platu primátora na 2.770,- eur.
Ing. Dušan Antalík - čiže je to zvýšenie o 390,- eur mesačne.
Hlasovanie za schválenie návrhu JUDr. Liskaj - zvýšenie platu primátora na 2.770,- eur
od 1.1.2018 :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, 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)
(pozn. zapisovateľky – primátor mesta sa po ukončení zasadnutia mestského zastupiteľstva
rozhodol z osobných a formálnych dôvodov zvýšenie platu neprijať a nepodpísať uznesenie
č.64/2017)
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19. Schválenie uznesenia
P. Alena Šimková predložila na schválenie uznesenia, za ktoré sa nehlasovalo počas
zasadnutia :
Uznesenie č. 47/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 21.09.2017 do 06.12.2017
II. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
III. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
Uznesenie č.54/2017 : dopĺňa sa termín plnenia do 28.2.2018
Uznesenie č.60/2017 :
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi
II. schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 8% z platu za mesiace január až december 2017
Uznesenie č.61/2017 :
Mestské zastupiteľstvo Turany
určuje termín plnenia uznesenia č.57/2016 do 28.2.2018
Uznesenie č.62/2017 :
Mestské zastupiteľstvo Turany ruší uznesenie č.28/2017
Uznesenie č.63/2017 :
Mestské zastupiteľstvo Turany
ruší uznesenie č.37/2017
Zástupca primátora Roman Maťko predložil ešte návrh uznesení :
Uznesenie č. 58/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. ruší
časť uznesenia č. 39/2017- v bode III. poveruje - primátora mesta zastupovať mesto Turany
na valnom zhromaždení poľovníckeho združenia
II. poveruje
primátora mesta Turany zastupovaním mesta Turany na zhromaždení vlastníkov poľovných
pozemkov začlenených v poľovnom revíri „ Urbárskej spoločnosti Turany“
Uznesenie č. 59/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
II. poveruje
primátora mesta Turany podať podanie na súd na zápis zmlúv do katastra nehnuteľnosti
na pozemky školského areálu a športového štadióna
Uznesenie č.64/2017
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na zvýšenie platu primátora mesta
II. určuje
v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat primátora mesta
Ing. Miroslava Blahušiaka vo výške 2.770,- eur
Uznesenie č.65/2017 :
Mestské zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
správu audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2016
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Hlasovanie za schválenie uznesení :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Antalík)
Ing. Dušan Antalík – snáď bude v zápisnici zapísané z akej hodnoty na akú sa zvyšuje plat
primátora.
20. 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 Novysedlák
II. overovateľ : Ing. Ivan Jesenský

Zapísala : Ing. Erika Černeková
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