ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 18.04.2018 v MKS v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík,
Ing. Dušan Novysedlák, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko.
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnení : Ing. Dušan Antalík, Jozef Frkáň
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 Ing. Dušana Antalíka a p. Jozef Frkáňa. Za overovateľov určil p. Jozefa
Michlíka a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora mesta zvolili poslanci
návrhovú komisiu v zložení : p. Roman Maťko, p. Antónia Kocholová a Ing. Jaroslav
Hlavatý.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Správa o plnení uznesení
Správa HK o vykonaných kontrolách
Správa o stave odpadového hospodárstva za rok 2017
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017
Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok 2017
Správy o činností komisií MZ (Komisia pre ekonomiku a plán, Komisia sociálnozdravotná, Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku, Komisia
školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov, Komisia na ochranu verejného
záujmu)
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 zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a MZ je uznášania schopné.
Ospravedlnil Ing. Dušana Antalíka a p. Jozefa Frkáňa.
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2. Schválenie programu
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak oboznámil prítomných s programom podľa
pozvánky.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky :
Za – 8 (Antónia Kocholová, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Novysedlák,
Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Jesenský nebol počas hlasovania prítomný)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak za overovateľov určil p. Jozefa Michlíka
a JUDr. Ľubomíra Liskaja. Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov
p. Romana Maťka, p. Antóniu Kocholovú a Ing. Jaroslava Hlavatého.
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie :
Za – 8 (Antónia Kocholová, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Novysedlák,
Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. 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).
P. Martin Kručinský sa zaujímal čo je s jeho návrhom z posledného zastupiteľstva pripraviť
do 30.4. smernicu o užívaní multifunkčného ihriska a klubovní na štadióne.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – na prenájom klubovní na štadióne sú uzatvorené
zmluvy, pokiaľ ide o multifunkčné ihrisko pripravíme to spoločne s hlavným kontrolórom.
Myslí si, že pre verejnosť by to nemalo byť zatvorené.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – nebolo to v uznesení, len v zápisnici.
Ing. Dušan Novysedlák sa informoval na uznesenia č.7/2018 a 10/2018.
Zástupca primátora Roman Maťko – uznesenie č.7/2018 – čakali sme na zapísanie
geometrického plánu na katastrálnom odbore, je spracovaná zmluva a sú vyzývaní vlastníci
na podpis zmluvy. Uznesenie č.10/2018 – zatiaľ nám projektant neodpovedal. Ďalším
uznesením bolo uznesenie č.3/2018 – zverejnenie pohľadávok.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – dnes bol zverejnený zoznam pohľadávok
k 31.12.2017.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer informoval, že mestská rada odporučila zrušiť
uznesenia č.57/2016 a 61/2017. K týmto uzneseniam primátor mesta uviedol, že auto je
zarezervované na Autoallese, ale z dôvodu iných výdavkov sme to neprefinancovali a navyše
pani v škôlke, ktorá mala odísť, zostáva a nemá vodičský preukaz.
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných
kontrol (príloha č.2). Jedná sa o kontroly vykonané v období od 8.2. do 18.4.2018. Kontroly
prebehli v zmysle plánu kontrolnej činnosti. Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných
predpisov.
P. Martin Kručinský – je rád, že sa prejavila rekonštrukcia MKS na úspore energií a súhlasí
s pokračovaním v ďalších investíciách na zníženie energetickej náročnosti budov.
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K bodom č.4 a 5 prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 12/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 08.2.2018 do 18.04.2018
II. ruší
Uznesenie č. 57/2016 a uznesenie č. 61/2017
6. Správa o stave odpadového hospodárstva za rok 2017
P. Tatiana Feriančeková predložila správu o stave odpadového hospodárstva za rok
2017 (príloha č.3).
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – boli sme úspešní v projektoch, zriadenie zberného
dvora je pozitívna vec, ľudia sa naučili odvážať odpad do zberného dvora. Nájdu sa však ešte
stále jednotlivci, ktorí vyhodia odpad ku Váhu alebo na iných miestach. Celkovo vidí
odpadové hospodárstvo ako dobre sa vyvíjajúce, ale to neznamená, že nie je čo zlepšovať.
Čo sa týka separácie, myslí si, že sme na tom pomerne dobre.
Zástupca primátora Roman Maťko - oproti r. 2016 je skoro o 60 ton menej celkového
komunálneho odpadu a každoročne stúpajú zložky vyseparovaného odpadu. Vyslovil
spokojnosť s prácou p. Mlynára na zbernom dvore. Aj naďalej je potrebné pracovať na osvete
ľudí v súvislosti so separovaním odpadu. Aj zo strany únie je vyvíjaný tlak na separáciu,
pripravuje sa zákon a chcú podstatne zvýšiť poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu.
Čaká nás zrejme zvyšovanie poplatku za komunálny odpad.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – hranice separácie obcí na Slovensku sú max. 30%.
Vo svete sa odpad čiastočne separuje, ale hlavne majú spaľovne. Aj na Slovensku budeme
môcť skládkovať odpad už len niekoľko rokov. Musíme teda nájsť iný spôsob likvidácie
a to je spaľovanie. V zahraničí je to tak, že spaľovaním sa odpad stáva energetickou
surovinou a štatisticky je to vykazované ako separácia.
Ing. Dušan Novysedlák – stav má stúpajúcu tendenciu v jednotlivých položkách, avšak kazí
nám to fakt, že nie je evidovaný železný šrot. K formálnej stránke správy uviedol, že v správe
by mal byť uvedený návrh na uznesenie a súčasťou by mali byť aj uvedení neplatiči. Je rád,
že máme zberný dvor, len v sobotu by tam malo byť viac pracovníkov, pretože tam chodí
veľa ľudí. Je škoda, že už nemáme zber kovov. Aj keď ľudia nosia aj tento odpad na zberný
dvor a preto by sme tam mali mať kontajner aj na železný odpad, alebo zabezpečiť odvoz
takého odpadu firmou zo Sučian alebo Vrútok. Taktiež nie sú evidované pneumatiky. A keď
už máme zberný dvor, napr. konáre by sa mali zbierať tam a nie pri hasičskej zbrojnici.
Zástupca primátora Roman Maťko – je smutné, že ľudia stále nosia konáre nielen ku hasičskej
zbrojnici ale aj ku Váhu, na Dubovú a inde. Pokiaľ ide o železný odpad, nemáme oprávnenie
na zbernom dvore ho zbierať, je len na p. Mlynárovi, že to vyseparuje z kontajnerov. Čo sa
týka pneumatík, podľa zákona sme na zbernom dvore nemohli zbierať pneumatiky, mali to
robiť pneuservisy. Teraz platí nový zákon, ktorý nám umožňuje uzavrieť zmluvu so servisom
a môžeme brať aj pneumatiky. Chceme podať žiadosť na fin. príspevok na zberný dvor,
objednávame kontajner na farby a tiež chceme kontajner na žiarivky.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – žiadosť sa týka doplnenia ďalších kontajnerov,
spevnenia plochy, prístrešku na kontajnery a zberové vozidlo na zber VKK a 110 l
kontajnerov, aj preto, aby sme mohli zabezpečiť odvoz aj kontajnerov na separovaný zber,
pretože sme mali problémy s OZV (Organizácia zodpovednosti výrobcu) a je možné,
že si budeme v budúcnosti musieť zabezpečiť odvoz sami. Pokiaľ ide o železný odpad, firma,
ktorá je v priestoroch po p. Tkáčovi už funguje. Pneumatiky nie sú komunálnym odpadom.
Mali ich brať pneuservisy, zmenilo sa to teraz, ale nemôžeme to vykazovať v štatistike.
P. Martin Kručinský sa informoval na projekt na kompostéry.
P. Tatiana Feriančeková – ešte pár ich zostalo, ostatné sú rozdané.
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Zástupca primátora Roman Maťko – mali sme kontrolu tohto projektu. Dopadla dobre,
zostalo nám asi 50 ks.
P. Martin Kručinský sa informoval na zberné miesta v meste.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – neplatíme za odvoz, platíme za komunálny odpad.
Ak sa v kontajneroch vyskytne odpad, ktorý tam nepatrí, to nám môžu dať zaplatiť.
JUDr. Ľubomír Liskaj sa zaujímal, či máme evidenciu o podnikateľoch aj občanoch či majú
uzavreté zmluvy na vývoz odpadu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – máme, hovorilo sa o tom aj na rade, urobíme
kontrolu.
Ing. Dušan Novysedlák pripomenul návrh na umiestnenie kontajnerov na sklo a plasty
na cintoríne.
P. Martin Kručinský informoval o iniciatíve mladých ľudí, ktorí čistia okolie Turian. Vyčistili
Dubovú, teraz idú nadjazd. Možno by sme im mohli pomôcť aspoň nejakou materiálnou
výpomocou.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 13/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o stave odpadového hospodárstva za rok 2017
II. berie na vedomie
správu o stave odpadového hospodárstva za rok 2017
Uznesenie č. 23/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
možnosť podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu –
Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2017-33
s projektom „ Zberný dvor mesta Turany“
II. schvaľuje
- zapojenie sa mesta Turany do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci operačného programu – Operačný program Kvalita životného prostredia,
kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-2017-33 s projektom „ Zberný dvor mesta Turany“
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške max.
18 876,20 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu max. 377 524,07 EUR v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
7. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017
Náčelník mestskej polície Erich Szimanský predložil správu o činnosti mestskej
polície za rok 2017 (príloha č.4). Informoval o situácii v meste, o problémoch, ktoré riešia,
o spolupráci so štátnou políciou, o tom, že mestská polícia môže opätovne robiť kontroly
v pohostinstvách v súvislosti s alkoholom u mladistvých.
P. Martin Kručinský – mali by sme sa viac zaoberať rozširovaním kamerového systému, napr.
v areáli MKS, štadióna. Je škoda, že sa to nerozvíja, boli možnosti, aj pri asfaltovaní ciest,
sa mohol položiť kábel. Stále zastáva názor, že policajtov by malo byť o jedného viac. Čo sa
týka dopravnej situácie, pokiaľ budeme benevolentní, bude situácia len horšia.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – pri rekonštrukcii úradu sa dali káble do zeme,
aj pod chodník na Mohylke sa dá chránička. Kameru by sme chceli dať aj ku Váhu.
Momentálne je problém aj s rozhlasom, na niektorých miestach hučí aj keď je vypnutý,
hľadáme príčinu. V južnej časti sú staré drôty, ideme ich postupne meniť.
Ing. Dušan Novysedlák vyslovil viacero pripomienok, ktorým by mala polícia venovať
pozornosť : sprejeri v podjazde, situácia v doprave, dopravné značky, parkovanie
na chodníkoch, opustené autá na parkoviskách, zložený materiál na verejných priestranstvách
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(pred areálom štadióna často bývalo drevo a pri vstupe na štadión je zložený štrk), sliepky
na cintoríne, mať pod kontrolou kriminálne záujmové osoby.
Náčelník MP Szimanský Erich – čo sa týka majiteľa štrku, má dom vo výstavbe a nie je to
vyslovene prekážkou.
Zástupca primátora Roman Maťko – je potrebné povedať, že je dobre, že máme mestskú
políciu. Súhlasí s tretím pracovníkom polície. Vie, že naši policajti, aj keď nie sú v službe,
zdvihnú telefón a sú ochotní vec riešiť.
Príslušník MP Pohánka Pavel – pokiaľ ide o monitorovanie osôb, ktoré spomínal
Ing. Novysedlák, práve dnes ich riešil, ale je to problém. Nemôžeme im dať pokutu, lebo ju
nemajú z čoho zaplatiť, sú mimo priestupkovej zodpovednosti.
Náčelník MP Szimanský Erich – pokiaľ ide o autá na parkoviskách, konkrétne to pri hasičskej
zbrojnici, je na cudzom pozemku, zobraté exekútorom.
JUDr. Ľubomír Liskaj sa vyjadril k dopravnej situácii. Kritické miesta sú najmä
na ul. Mohylka, je tam zákaz státia, ale mnohí ho nerešpektujú a taktiež zlá situácia je
pri lekárni Dr.Max. Chodník na Mohylke treba promptne riešiť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 14/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2017
II. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2017
16,00 hod. – vystúpenie občanov
P. Branislav Hlavatý vyslovil niekoľko pripomienok a požiadaviek : dodnes nie sú
vysporiadané ulice, je problém s jelenicami v Černíku, ktoré ničia záhrady, cesta na Černíku
smerom na Tibín je už v zlom stave, bolo by dobré urobiť detské ihrisko aj na Černíku.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – s problémom s jelenicami je potrebné obrátiť sa
na poľovníkov, vybudovanie detského ihriska na Černíku podporuje, cestu plánujeme znova
opraviť.
8. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok 2017
Veliteľ DHZM Roman Maťko predložil správu o činnosti DHZM za rok 2017 (príloha
č.5). Informoval o kontrole z Krajského riaditeľstva HaZZ. Vytkli nám dve veci a to,
že máme povolenie na rádiostanice ešte na starý počet rádiostaníc a že nerobíme kondičné
jazdy na hasičských autách nad 3,5 tony. Každé auto musí do mesiaca najazdiť minimálne 10
km. Stalo sa, že neboli ako jednotka prvého zásahu privolaní k niektorým udalostiam. Riešil
to s krajským riaditeľom, nemalo by sa to už opakovať. Ďalej informoval o tom, že uvažujú
o zakúpení defibrilátora, ktorý by bol k dispozícii aj pri rôznych akciách mesta. Poďakoval
všetkým hasičom za ich prácu.
P. Martin Kručinský odporučil, aby sa to zahrnulo do rozpočtu a zakúpil defibrilátor. Poslanci
s tým súhlasili.
Ing. Ivan Jesenský ocenil prácu hasičov, ktorí pomáhajú aj pri organizácii rôznych podujatí
v meste. V správe mu chýba informácia ako pracujú s mládežou a oprava hasičskej zbrojnice
na ul. Osloboditeľov.
Veliteľ DHZM Roman Maťko – k defibrilátoru uviedol, že dobrovoľná požiarna ochrana
rokovala so záchrannou službou, uzatvorili dohodu, že pokiaľ dobrovoľné hasičské zbory „A“
budú mať defibrilátor a preškolených ľudí, budú zaradené do systému záchrannej zdravotnej
služby a tieto jednotky budú volané k infarktom a srdcovým problémom. Je to teda na
zváženie, majú pred tým rešpekt, je to veľká zodpovednosť. Pokiaľ ide o hasičskú zbrojnicu
podali sme projektu, chceme tam tento rok začať robiť. V základnej škole je hasičský krúžok,
venuje sa tomu p. Bobrovnický, je tam asi 20 detí.
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Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – treba vyzdvihnúť spoluprácu hasičov s mestom.
Za účasti vedenia mesta, poslancov aj predchádzajúcich zastupiteľstiev a dobrovoľných
hasičov sme dosiahli súčasný stav. Všetkým zúčastneným treba poďakovať.
Ing. Dušan Novysedlák – taktiež ocenil prácu hasičov. Pokiaľ ide o defibrilátor je to dosť
zaväzujúce, treba to zvážiť. Máme peknú hasičskú zbrojnicu, len treba udržať aj poriadok
okolo, aby tam ľudia znova nenosili konáre.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 15/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2017
II. berie na vedomie
správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2017
9. Správy o činností komisií MZ (Komisia pre ekonomiku a plán, Komisia sociálnozdravotná, Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku, Komisia
školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov, Komisia na ochranu verejného
záujmu)
Predsedovia komisií predložili správy o činnosti (príloha č.6-10).
P. Martin Kručinský vyslovil pripomienku k vianočnej dávke vyplatenej dôchodcom vo výške
20,- €. Je to málo, mali by sme to zvýšiť.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak súhlasil, aj novorodencom dávame na uvítaní 100,- €,
čiže nevidí dôvod, aby sme podobne neriešili aj dôchodcov. Treba navrhnúť úpravu rozpočtu.
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu JUDr. Ľubomír Liskaj upozornil poslancov,
ktorí nebudú kandidovať v ďalších voľbách alebo nebudú zvolení, že priznanie by mali podať
aj budúci rok.
Predseda komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov Ing. Ivan Jesenský
ocenil skutočnosť, že základná škola sa viac angažuje v kultúrno-spoločenských akciách.
Na podnet komisie základná škola zrealizovala dotazník medzi žiakmi o využívaní voľného
času. Ak sa nájde rezerva, mali by sme vybudovať nejaké workoutové ihrisko.
Predseda komisie výstavby, životného prostredia a ver.poriadku Roman Maťko – rokovania
komisie sú konštruktívne, teší ho najmä, že sa zaoberali územným plánom, spracovali
pripomienky a dosť podrobne sa mu venovali.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak poďakoval všetkým predsedom a členom komisií
za ich prácu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 16/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Komisie pre ekonomiku a plán pri MZ v Turanoch za rok 2017
II. berie na vedomie
správu o činnosti Komisie pre ekonomiku a plán pri MZ v Turanoch za rok 2017
III. schvaľuje
zakúpenie automatického externého defibrilátora
Uznesenie č. 17/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Komisie sociálno-zdravotnej pri MZ v Turanoch za rok 2017
II. berie na vedomie
správu o činnosti Komisie sociálno-zdravotnej pri MZ v Turanoch za rok 2017
Uznesenie č. 18/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
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správu o činnosti Komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia pri MZ
v Turanoch za rok 2017
II. berie na vedomie
správu o činnosti Komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia pri MZ
v Turanoch za rok 2017
Uznesenie č. 19/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov pri MZ
v Turanoch za rok 2017
II. berie na vedomie
správu o činnosti Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov pri MZ
v Turanoch za rok 2017
Uznesenie č. 20/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri MZ v Turanoch
II. berie na vedomie
správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri MZ v Turanoch
10. Rôzne
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak predložil pre informáciu poslancom zápisnicu
zo stretnutia mestskej rady s výborom automotoklubu. Musí sa vytvoriť nové občianske
združenie a vyriešiť prevod. Podiel mesta v novom združení by mal byť 20%, odsúhlasili sme
návrh znenia stanov a bolo odporučené, že mesto bude mať dvoch členov vo výbore. Dozorná
rada bude trojčlenná, z toho jeden člen za mesto.
Ďalej primátor predložil poslancom zápis zo stretnutia s dôchodcami a zástupcom ZO
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a taktiež list členov klubu dôchodcov.
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o žiadosti p. Hlavatej – Pizza Caffe, Obchodná
ul. o výmenu okien a dverí. Súhlas na výmenu sme jej dali a neskôr v tejto súvislosti
požiadala o predĺženie nájmu do r.2026. Podľa zásad hospodárenia zmluvy nad 5 rokov
schvaľuje zastupiteľstvo.
P. Martin Kručinský – súhlasí s predĺžením nájmu. Keď investovala do nášho majetku, možno
by sme to potom mali zohľadniť v nájme.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – súhlasil s predĺžením nájmu, investovanie je
zohľadnené dĺžkou prenájmu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 21/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť p. Andrey Hlavatej o predĺženie nájmu v Pizza Caffe, Obchodná 27, do 15.07.2026
II. schvaľuje
predĺženie nájmu nájomcovi p. Andrei Hlavatej, prevádzky Pizza Caffe, Obchodná 27
v zmysle platnej nájomnej zmluvy do 15.07.2026
Uznesenie č. 22/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
informáciu o prebiehajúcich rokovaniach medzi mestom Turany a Miestnym
Automotoklubom SR Turany
II. súhlasí
s postupom mesta v týchto rokovaniach a odporúča primátorovi mesta a zástupcovi primátora
pokračovať v rokovaniach v týchto intenciách
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Uznesenie č. 24/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
informáciu o spoločnom rokovaní zástupcov dôchodcov mesta Turany a prijatých záveroch
z tohto rokovania
11. Diskusia a interpelácie poslancov
JUDr. Ľubomír Liskaj upozornil na cestu poza kanál, ktorá je znova v zlom stave.
Primátor mesta – vieme o tom, ale nedalo sa robiť kvôli počasiu. Chodievajú tadiaľ aj
nákladné autá, ktoré ju ničia. Máme v pláne ju znova opraviť, ale treba zdôrazniť, že je to
vždy len dočasné riešenie.
P. Martin Kručinský informoval o tom, že bola zverejnená výzva na opravu telocviční
základných škôl, mali by sme podať projekt. Nie je doriešená otázka úprav jedálne.
Primátor mesta – máme pripravený projekt, zopakujeme to.
Ďalej p. Kručinský vyslovil výhrady k letáku p. Litvaja z ĽSNS, ktorý dostali domácnosti
a kde bolo uvedené, že vedenie mesta a zastupiteľstvo si tu robí rodinný biznis a vyzval
ostatných, aby sa ako poslanci ohradili voči takejto komunikácii.
Ing. Dušan Novysedlák vyslovil niekoľko poznámok :
- zaujímal sa, či má mesto uzatvorenú zmluvu s AFG za pozemky nimi užívané. Mesto by
mohlo byť garantom pri uzatváraní zmlúv medzi AFG a občanmi. (primátor mesta – máme
uzatvorenú zmluvu, preveríme ako by sa dalo v tomto prípade postupovať)
- 9.3.2018 posielal informáciu o sociálnych podnikoch (primátor mesta – preberali sme to
na rade, je problém s ľuďmi vedenými na úrade práce, ktorých by sme mohli zamestnať)
- nepáči sa mu v súvislosti s výstavbou RD p. Bochničku, že sa mu povolil vjazd na nadjazd.
Mohlo sa nájsť iné riešenie. Bolo mu povedané, že je to dočasné riešenie, ale to asi tak
nebude. (primátor mesta – ešte sme žiadne povolenie nepodpísali. Dopravný inšpektorát dal
k tomu vyjadrenie, že to povoľuje, druhý dopravný inžinier dal dočasný súhlas. Mesto pracuje
na príprave novej komunikácie ktorá bude v súlade s novým územným plánom.)
- smerovníky v meste sú poškodené (primátor mesta – budeme robiť nové)
- keď sme preberali majetok od Byturu, bolo povedané, že dostaneme podrobnú informáciu
o technickom stave budov atď. Odporučil dať hlavnému kontrolórovi úlohu vykonať kontrolu
nájomcov a nájomných zmlúv v objekte slobodárne 575.
Zástupca primátora Roman Maťko – v pláne zasadnutí sme mali v apríli v programe
zasadnutia zastupiteľstva naplánovaný bod prehodnotenie zásad o hospodárení s majetkom
mesta a nájomných zmlúv. Rozhodli sme sa to presunúť na júnové zasadnutie.
Hlasovanie za návrh Ing. Novysedláka dať hlavnému kontrolórovi úlohu vykonať kontrolu
nájomcov a zmlúv v objektoch slobodárne, zdrav. strediska a domu služieb do júnového
zastupiteľstva :
Za – 7 (Ing. Dušan Novysedlák, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin
Kručinský, Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Antónia Kocholová, Roman Maťko)
Návrh bol prijatý.
Ďalej Ing. Dušan Novysedlák navrhol vyčleniť do budúcna finančné prostriedky na cestovný
ruch – na náučný chodník, vyznačenie nových cyklotrás, vybudovanie nového náučného
chodníka, vybudovanie ihrísk pre deti a dospelých na Trusalovej.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – náučný chodník už riešime, riešime aj nové mapové
podklady na cyklotrasu, budú na vhodných miestach umiestnené.
P. Martin Kručinský – súhlasí s rozvojom cestovného ruchu. V tejto súvislosti požiadal aj
o podklady z komisií, ktoré by mala dostávať ekonomická komisia, aby to mohlo byť
začlenené do rozpočtu.
Ing. Dušan Novysedlák – na minulom zastupiteľstve predložil požiadavku ohľadom
informácií o zosúladení sadzby daní z nehnuteľnosti. Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer
8/9

k tomu predložil písomnú informáciu.
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o knihe o meste Turany. Bol by rád, keby sme
našli spôsob ako vydať pripravený návrh.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak požiadal poslancov, aby si to premysleli
a na júnovom zastupiteľstve to doriešime.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 25/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. ukladá
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu nájomcov a nájomných zmlúv v Zdravotnom
stredisku, Dome služieb a ubytovni Budovateľská 575 a záznam z tejto kontroly predložiť
na rokovanie MZ v termíne do 27.06.2018
12. Schválenie uznesenia
P. Roman Maťko predniesol návrh uznesenia :
Hlasovanie za schválenie uznesení :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák. Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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 : JUDr. Ľubomír Liskaj
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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