ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2018 v MKS v Turanoch
Prítomní :
primátor mesta - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci MZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík,
Ing. Dušan Novysedlák, Ing. Jaroslav Hlavatý, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin
Kručinský, Roman Maťko.
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnená : Antónia Kocholová
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 p. Antóniu Kocholovú. Za overovateľov určil p. Alenu Šimkovú a p. Romana
Maťka.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh primátora mesta zvolili poslanci
návrhovú komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, JUDr. Ľubomír Liskaj a p. Jozef Michlík.

PROGRAM
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 2018
7. Záverečný účet mesta Turany za rok 2017
8. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2017
9. Rôzne
10. Diskusia a interpelácie poslancov
11. Schválenie uznesenia
12. 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 p. Antóniu Kocholovú.
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2. Schválenie programu
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak predložil návrh programu rokovania podľa
pozvánky.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Martin Kručinský nebol počas hlasovania prítomný)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak za overovateľov určil p. Alenu Šimkovú
a p. Romana Maťka. Do návrhovej komisie primátor mesta navrhol poslancov Ing. Ivana
Jesenského, JUDr. Ľubomíra Liskaja a p. Jozefa Michlíka.
Hlasovanie za schválenie návrhovej komisie :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Martin Kručinský nebol počas hlasovania prítomný)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1).
K jednotlivým uzneseniam uviedol :
- uznesenie č.7/2018 – plnenie prebieha, zmluva je pripravená na podpis
- uznesenie č.10/2018 – splnené, informácia bola podaná minule, podľa potreby p. primátor
môže ešte dovysvetliť
- uznesenie č.11/2018 – prebieha plnenie, informáciu podá zástupca primátora
- uznesenia č.16,21,23/2018 – splnené
- uznesenie č.25/2018 – splnené, výsledky z kontroly predložil poslancom.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 26/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných
kontrol v období 19.4.2018 – 20.6.2018 (príloha č.2). Kontroly boli vykonané v súlade
s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Taktiež bola vykonaná kontrola v zmysle
uznesenia č.25/2018. Pri kontrolách podľa plánu kontrolnej činnosti neboli zistené žiadne
pochybenia. Čo sa týka uznesenia č.25/2018, tak bola vykonaná fyzická kontrola všetkých
priestorov, porovnaná s nájomnými zmluvami, ktoré boli uzatvorené s nájomcami. Takisto
boli skontrolované zmluvy, či sú v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta.
V správe uviedol aj odporúčania na zefektívnenie fungovania týchto priestorov.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 26/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
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I. berie na vedomie
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 19.04.2018 do 20.06.2018
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil návrh plánu kontrolnej činnosti HK
na II. polrok 2018 (príloha č.3). Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na webovej
stránke mesta. Kontroly sú navrhnuté v takom rozsahu ako boli v predchádzajúcich rokoch.
V prípade potreby, podľa nového zákona, môže aj primátor uložiť hlavnému kontrolórovi
vykonanie kontroly.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 26/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
II. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
III. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
7. Záverečný účet mesta Turany za rok 2017
Ing. Janka Kleinová a Ing. Monika Bačeová predložili záverečný účet mesta Turany
(príloha č. 4).
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak poveril vedením zasadnutia zastupiteľstva zástupcu
primátora Romana Maťka.
Zástupca primátora Roman Maťko doplnil, že k účtu je predložená aj správa audítora (príloha
č.5).
Ing. Dušan Antalík – vytkol, že sa stále nepoužíva projektor, aby mohli aj občania sledovať
to, o čom poslanci diskutujú. Ďalej chcel vedieť, čo to znamená, že rozpočet bol zmenený 4x
– 3 zmeny, predpokladá, že boli na zasadnutí, a potom v priebehu roka bolo 31 rozpočtových
opatrení vykonaných zamestnancom mesta. 4. zmena bola schválená rozpočtovým opatrením
primátora.
Ing. Monika Bačeová – úpravy rozpočtu vykonáva mestské zastupiteľstvo. Zmeny rozpočtu
môže vykonať aj primátor a to na základe uznesenia, ktoré schválilo zastupiteľstvo. Potom
máme povinnosť zo štátu vykonávať úpravy rozpočtu, čo sa týka dotácií, ktoré prídu
zo štátneho rozpočtu. To je tých 31 rozpočtových opatrení. Tá 4. zmena bolo rozpočtové
opatrenie, ktoré vykonáva primátor mesta na základe poslancami schváleného uznesenia.
Zástupca primátora Roman Maťko - primátor dostal týmto uznesením kompetenciu robiť
takéto opatrenia v niektorých kapitolách. Počas roka sa stane, že nastanú nepredvídané
okolnosti a niektoré kapitoly sú prečerpané. Uznesenie, ktoré sme vtedy naformulovali nebolo
správne, vtedy do toho vstúpil hlavný kontrolór a naformulovalo sa v súlade so zákonom,
lebo zákon uvádza len tri možnosti, kedy môže primátor zasahovať do rozpočtu. Preto sa
robili rozpočtové opatrenia, ktoré robil primátor. V rozpočte nie sú nové položky a ani to
neznamená, že by sa priveľa navyšovali iné kapitoly.
Ing. Dušan Antalík – bolo to opatrenie 31.12.2017. Spýtal si, či nebolo vhodné s tým
oboznámiť poslancov, aby vedeli o aké sumy a aké položky ide.
Zástupca primátora Roman Maťko – zákon takúto povinnosť neukladá. Pokiaľ je takáto
požiadavka od poslancov, vieme to riešiť cez ekonomickú komisiu, aby boli poslanci o tom
informovaní.
Ing. Dušan Antalík – myslí si, že by sa to malo zverejniť aj dodatočne, aj pre občanov. Ďalej
sa informoval na rozpočtový schodok 300.000,- €.
Ing. Monika Bačeová – to je schodok, ktorý musia poslanci potvrdiť na základe zákona.
Podľa zákona musia potvrdiť rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu. Rozpočet tvorí bežný,
kapitálový a finančné operácie. Schodok je krytý z finančných operácií. To sú príjmy,
ktoré musíme zapracovať do rozpočtu, to sú napr. peniaze na financovanie rekonštrukcie
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budovy úradu. To nemôže byť uvedené ani v bežných ani v kapitálových príjmoch. Je to
finančná operácia.
Zástupca primátora Roman Maťko – podstatná výška tohto bola ovplyvnená kvôli
rekonštrukcii mestského úradu na prelome rokov. Mali sme bezúročnú pôžičku
od dodávateľa, v mesiaci november to bolo skončené, peniaze nám boli preplatené začiatkom
marca.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer ohľadom rozpočtového opatrenia primátora uviedol,
že všetci poslanci majú právo vidieť celú účtovnú dokumentáciu, kedykoľvek môžu prísť
na úrad. Taktiež si myslí, že nie je problém poslať poslancom celé znenie rozpočtového
opatrenia, kde poslanci uvidia zmeny, ktoré nastali v kapitolách a podkapitolách. Napr. boli
nedočerpané výdaje na Miestne kultúrne stredisko a chýbalo napr. mestskej polícii, tak sa
tieto prostriedky presunuli v rámci týchto položiek, aby čerpanie bolo do 100%.
Ing. Dušan Antalík – treba transparentne povedať čo a kedy primátor zmenil.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – faktúry chodia do posledného dňa roka,
zastupiteľstvo nie je schopné sa vtedy stretnúť. Odsúhlasili ste to uznesenie, všetko sa to
urobilo na návrh ekonomického úseku v prospech toho, aby boli položky čerpané na 100%,
aby sa vykompenzovali nedočerpané.
Ing. Dušan Antalík – nespochybňuje postup, že sa to urobilo. Len ste nám to mohli povedať.
Ing. Dušan Novysedlák – súhlasil s Ing. Antalíkom, že mohli dostať informáciu o tom, kedy
využil primátor rozpočtové opatrenie. Ďalej vyslovil spokojnosť s náležitosťami predkladanej
správy. Vie, že tieto čísla nezmení, tak bude hlasovať za záverečný účet mesta za rok 2017.
Zástupca primátora Roman Maťko – je to chyba aj nás poslancov. Pri schvaľovaní
kompetencie primátorovi sme mali uviesť aj to, že chceme byť o každom rozpočtovom
opatrení informovaní. Primátor len vykonáva kompetenciu, ktorú sme mu dali. Do budúcnosti
s predkladaním tejto informácie nevidí problém.
Ing. Jaroslav Hlavatý predseda komisie pre ekonomiku a plán – predložil stanovisko komisie
k záverečnému účtu (príloha č.6). Komisia na svojom zasadnutí 25.6.2018 prerokovala
záverečný účet a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet mesta Turany
a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad, tiež schváliť výsledok hospodárenia podľa
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) a schváliť
tvorbu rezervného fondu vo výške 17.430,97 €.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil odborné stanovisko k záverečnému účtu
mesta Turany za rok 2017 (príloha č.7). Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade
so všeobecnými právnymi predpismi, bola vykonaná informačná povinnosť mesta, taktiež bol
vykonaný audit, dnešným dňom je záverečný účet prerokovaný a odporúča schváliť celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Ing. Dušan Antalík ešte upozornil na chybu na str.18, kde je na činnosť Tatran Turany
uvedený plán 4.500,-, skutočne použitých 500 a rozdiel je uvedená nula. Je to preklep, má byť
4.500,- € a nie 500.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.27/2018 :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef
Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa –1 (Ing. Dušan Antalík)
(pozn. Martin Kručinský nebol počas hlasovania prítomný)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 27/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
1.záverečný účet mesta Turany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
2.správu audítora za rok 2017
II. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Turany za rok 2017
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2. správu audítora za rok 2017
III. schvaľuje
1. záverečný účet mesta Turany za rok 2017 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 324.806,95.- Eur
3. zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške
17.430,97.- Eur na tvorbu rezervného fondu
8. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2017
P. Anna Machajdová predložila správu o inventarizácii majetku spolu s návrhom
na vyradenie majetku mesta k 31.12.2017 (príloha č.8). Uviedla, že inventarizácia sa robí
každoročne, je predmetom auditu. Po troch rokoch bola vykonaná aj fyzická inventúra
hmotného majetku.
Zástupca primátora Roman Maťko – inventarizácia bola vykonaná fyzicky v každom
stredisku, bol spracovaný návrh na vyradenie v hodnote cca 72.000,- €. Pokiaľ ide o majetok
na vyradenie v materských škôlkach došlo ku kompletnej výmene lehátok, stoličiek, stolov,
v základnej škole dali oni návrh na vyradenie, športový štadión – drvivú väčšinu tvoria staré
postele, stoličky, plachty, obliečky.
Ing. Dušan Antalík – vyslovil poznámku k vyraďovanému majetku. Je potrebné mať doklady
o likvidácii.
P. Erich Szimanský predseda vyraďovacej a likvidačnej komisie – všetko je likvidované
v zmysle zákona. Pokiaľ ide o elektroniku k tomu sa vyjadruje odborník, či je to opraviteľné
alebo nie.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.28/2018 :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa –0
(pozn. Martin Kručinský nebol počas hlasovania prítomný)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 28/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o inventarizácii majetku mesta Turany k 31.12.2017
II. berie na vedomie
inventarizáciu majetku mesta Turany k 31.12.2017
III. schvaľuje
vyradenie majetku podľa návrhu inventarizačnej komisie v celkovej výške 72.876,97 eur
IV. ukladá
zástupcovi primátora pripraviť ďalší majetok mesta podľa návrhu inventarizačnej komisie na
vyradenie
9. Rôzne
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak informoval o zrušení Združenia miest a obcí
Turčianska Vážsko – Fatranská cesta. Združenie splnilo svoj účel, momentálne nerobí žiadnu
činnosť. Ďalej bude v bode rôzne riešený vstup do Miestneho Automotoklubu Turany.
Združenie má už schválené stanovy ministerstvom vnútra, vstup mesta do tohto združenia
musí schváliť zastupiteľstvo. Automotoklub, ktorý je v súčasnosti pod gesciou Národného
automotoklubu SR, by mal na svojom valnom zhromaždení, ktoré je zvolané prípravným
výborom, schváliť presun svojho majetku do tohto združenia.
Zástupca primátora Roman Maťko – automotoklubom sa zaoberáme už dlhšiu dobu. V týchto
schválených stanovách je uvedené to, čo požadovalo mesto. Združenie má pridelené IČO.
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V uznesení navrhujeme, aby zástupcami mesta vo výbore boli vždy primátor a zástupca
primátora a v kontrolnej a revíznej komisii, aby bol hlavný kontrolór.
Ing. Dušan Antalík – môžeme o tom rokovať, ale je potrebné, aby sa k stanovám vyjadrili aj
členovia starého automotoklubu, či s nimi súhlasia. Vie, že v stanovách sú veci, ktoré boli
dávané ako podmienky zo strany mesta z titulu majetkovej účasti. Je tam napr. nepriamo
napísané právo veta mesta pri schvaľovaní právnických osôb za nových členov. Konkrétne,
že vstup musí byť schválený 81%. Nemôže hovoriť za ľudí, ktorí sú členmi automotoklubu.
Taktiež si myslí, že nie je dobré navrhnúť ako zástupcu mesta primátora a zástupcu primátora.
Výbor zasadá každý mesiac a nevie, či budú mať čas tam chodiť.
Zástupca primátora Roman Maťko – čo sa týka členov súčasného automotoklubu, myslí si,
že to by sme tu nemali riešiť, pretože my hájime záujmy mesta a máme tu návrh, či mesto
vstúpi do tohto združenia za tých podmienok, ktoré sú v stanovách. To, či niekto iný vstúpi
do tohto združenia a za akých podmienok, nám neprináleží riešiť. My riešime návrh vstupu
mesta do Miestneho Automotoklubu Turany. Mali by sme schváliť aj zástupcov mesta. Myslí
si, že by tam mal byť štatutárny zástupca mesta. Pokiaľ tam niekto chce byť, nech povie.
Ale musíme to riešiť aj do budúcna a preto je to viazané na funkciu, nie na konkrétnu osobu.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – zástupcovia mesta sa môžu zmeniť. Treba povedať,
že tých 81%, ktoré sa spomínajú v stanovách, je aj v súvislosti s tým, čo sa udialo s bývalým
pionierskym táborom. Je to spôsob ochrany mesta. Ide o to, aby bolo zachovaných 20 %
mesta, aby sme mohli aj pomáhať automotoklubu. Nie sme podnikateľský subjekt, sme
verejný sektor. Všetko bolo urobené na základe vzájomných dohovorov. V budúcom období
sa môžu stanovy meniť, ale nie teraz. Môže nastať aj taká situácia, že starí členovia
neodsúhlasia prechod.
Ing. Dušan Antalík – neporovnával by pioniersky tábor s automotoklubom. Čo sa stane,
keď členovia AMK povedia, že nevstúpia do tohto združenia?
P. Ľubomír Kapusta – nie je presvedčený, že stanovy sú platné. Nie je v nich uvedené koľko
je členské. Musí to tam byť. Sú v nich veci, ktoré neboli nutné.
Zástupca primátora Roman Maťko – viackrát sme sa na zastupiteľstve rozprávali
o automotoklube a celá naša snaha bola smerovaná k tomu, aby sme do AMK ako mesto
vstúpili a pomohli jeho rozvoju. Dnes je tu návrh, aby sme vstúpili do AMK. Stanovy sú
schválené ministerstvom vnútra. Rozumie tomu, že je tu otázka, či budeme čakať, odložíme to
a počkáme, či členovia vstúpia do nového združenia a príjmu stanovy a potom vstúpi mesto.
Nesúhlasí s tým, myslí si, že mesto by malo urobiť prvý krok.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – v prípade, že dôjde k narušeniu 20% hlasovacích
práv mesta, navrhne, aby sme nevstúpili do tohto združenia.
Ing. Dušan Antalík – má problém s celým postupom, ako sa to rieši. Myslí si, že sa to dalo
urobiť inak.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – tento postup sa dohodol spolu so zástupcami mesta
a výborom jestvujúceho automotoklubu. Môže sa stať, že nevstúpime do združenia. Mesto
nebude mať v AMK nič, možno to budeme riešiť nájomnou zmluvou alebo iným spôsobom.
JUDr. Ľubomír Liskaj – je dlhoročným členom automotoklubu. To, k čomu sme dnes dospeli,
k takejto spolupráci medzi mestom a AMK, navrhoval už pred niekoľkými rokmi. Toto je
momentálne najpriechodnejšia cesta, aby mesto mohlo pomáhať rozvoju automotoklubu.
Myslí si, že v tomto období je to jediná rozumná cesta ako zachovať AMK a zachovať aj
vplyv mesta na chode AMK. Jednoznačne je za vstup mesta do Miestneho Automotoklubu
Turany.
P. Martin Kručinský – je určite za to, aby mesto vstúpilo do AMK, aby bola zabezpečená
nejakým spôsobom ochrana nášho majetku. Bolo by dobré povedať aj, aký bude
mechanizmus toho fungovania, prenosu financií. Je potrebné sa zaoberať aj zlepšovaním
služieb, napr. urobiť smerovacie tabule, zlepšiť jazykové znalosti služby v autocampingu.
Treba to podporiť a ísť do toho, ale na druhej strane, aby to nebolo iba pasívne členstvo.
Máme tam nejaký majetok, chráňme si ho, ale poďme ho aj rozvinúť.
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Ing. Dušan Novysedlák - o vstupe do AMK sa hovorilo už dlho, už od 90. rokov. Je rád,
že po toľkých rokoch to vyústi do toho, že mesto vstúpi do tohto združenia. Súhlasí
so stanovami a súhlasí so vstupom mesta do MAMK.
Ing. Dušan Antalík – nie je proti tomu, aby mesto bolo v AMK.
Zástupca primátora Roman Maťko – toto všetko sa robí len s cieľom rozvíjať autocamping
na Trusalovej. Súhlasí aj s p. Kručinským. Toto je prvý krok a treba to ďalej rozvíjať.
Zástupcovia mesta, ktorí sú navrhnutí do výboru, sa môžu na ktoromkoľvek zastupiteľstve
zmeniť.
P. Jozef Frkáň – nie je proti, ale zaujímal by ho aj hospodársky výsledok za minulý rok, aký je
hmotný majetok automotoklubu, ako hospodári. Je ťažké prehodiť hmotný majetok z jednej
organizácie do nástupníckej.
Zástupca primátora Roman Maťko - my nevstupujeme do súčasného automotoklubu,
ale do nového združenia.
P. Ľubomír Kapusta – je za to, aby sa camping zachránil. Ak je tam majetok obce, treba ho
dať obci, ale nech sa podieľa aj na strate. Každý rok je 16.000,- strata. Taktiež je problém,
že ľudia, ktorí vlastnia väčšinu pozemku nepodpísali zatiaľ zmluvu.
Zástupca primátora Roman Maťko – toto sú následné veci, ktoré bude musieť riešiť nový
výbor. Mali by sme urobiť všetko pre to, aby bol autocamping zachovaný. Čaká nás veľa
roboty, ale ideme do toho, aby to aj naďalej fungovalo.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – víziu, čo bude do budúcna, to bude riešiť nový
výbor. My môžeme naznačiť, ale len vo výške tých 20%. Našou snahou je jednoznačne,
aby strata nebola.
Hlasovanie za schválenie uznesenia č.30/2018 :
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
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o projekte na zmenu vykurovania ubytovne
na Budovateľskej ulici. Je vyhlásená výzva, chceme sa do nej zapojiť. Ide o kompletnú
rekonštrukciu kotolne s inštaláciou dvoch kotlov na peletky alebo štiepky a rekonštrukciu
vykurovania, tzn. rozvodov a radiátorov. Žiadosti sa dajú predkladať do 30.6.2018. Mestská
rada odporučila podať žiadosť. Naše náklady v počiatočnej fáze sú do 11.000,- €, čo zahŕňa
vypracovanie žiadosti, projektovú dokumentáciu, tepelno-energetické zhodnotenie
a energetický audit a verejné obstarávanie.
P. Martin Kručinský sa zaujímal, aký bude schvaľovací proces.
Zástupca primátora Roman Maťko – najprv musí byť urobený energetický audit a projektové
tepelno-energetické hodnotenie objektu. Z toho bude zrejmé k akej úspore dôjde. Ak by bol
projekt úspešný, naše spolufinancovanie bude vo výške 5%.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak informoval o aktualizácii pasportu dopravného
značenia, kde riešime prechody pre chodcov. Následne urobíme na niektorých miestach
stredové čiary na ceste.
Zástupca primátora Roman Maťko – vzišlo to zo zasadnutia komisie výstavby, kde sa tým
zaoberali.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak ďalej informoval o zámere vyčleniť jeden sektor
na cintoríne, kde by sa pochovávalo na tzv. americký spôsob, čo znamená, že tam bude len
kríž príp. malý náhrobný kameň.
Zástupca primátora Roman Maťko – riešili to aj v komisii. Chceme aktualizovať prevádzkový
poriadok pohrebiska, rozdeliť cintorín do sektorov a jeden z nich by bol práve určený
na takéto pochovávanie.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal, ako to dopadlo s výrubom stromov na cintoríne.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – vyrúbu sa tri stromy, ostatné sa mimo vegetačného
obdobia orežú.
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P. Jozef Frkáň – zastupiteľstvo neschválilo výrub stromov na cintoríne. Treba potom
uznesenie zrušiť.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak informoval o tom, že rokoval so zástupcami
Žilinského samosprávneho kraja a poslancami ŽSK o možnosti podať žiadosť na Žilinský
samosprávny kraj o bezodplatný prevod bývalého učilišťa. Dražby boli neúspešné, takže by
sme mohli podať takúto žiadosť. Možno v budúcnosti by tam mohli byť byty alebo nejaký
druh sociálneho zariadenia, ale to bude riešiť už ďalšie zastupiteľstvo.
Poslanci súhlasili s podaním žiadosti.
P. Martin Kručinský informoval o možnosti vstupu do Smart Cities Cluster. Vzhľadom
na požiadavku poslancov na predloženie dokumentov, z ktorých by získali viac informácií,
zástupca primátora Roman Maťko navrhol preložiť tento bod na septembrové zasadnutie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 29/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na zrušenie Združenia miest a obcí Turčianska Vážsko - Fatranská cesta s likvidáciou
z dôvodu naplnenia účelu združenia
III. schvaľuje
zrušenie Združenia miest a obcí: Turčianska Vážsko - Fatranská cesta s likvidáciou
Uznesenie č. 30/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na vstup mesta Turany do občianskeho združenia : Miestny Automotoklub Turany
II. súhlasí
s tým, že hlavný kontrolór mesta Turany môže v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov byť členom kontrolného alebo dozorného
orgánu právnickej osoby – Miestny Automotoklub Turany
III. schvaľuje
1. vstup mesta Turany do občianskeho združenia : Miestny Automotoklub Turany, IČO :
51715961, so sídlom Rybárska 1745/46, 038 53 Turany za podmienok a v zmysle stanov
tohto občianskeho združenia schválených Ministerstvom vnútra SR zo dňa 29.05.2018 pod
číslom VVS/1-900/90-53719.
2. zástupcov mesta Turany do výboru Miestneho Automotoklubu Turany :
- primátor mesta
- zástupca primátora mesta
3. zástupcu mesta Turany do revíznej komisie Miestneho Automotoklubu Turany
- hlavný kontrolór mesta
Uznesenie č. 31/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na aktualizáciu Prevádzkového poriadku pohrebiska
II. ukladá
zástupcovi primátora predložiť na zasadnutie MZ v mesiaci september 2018 návrh úpravy
Prevádzkového poriadku pohrebiska
Uznesenie č. 32/2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
I. splnomocňuje
primátora mesta rokovať so ŽSK o bezodplatnom prevode objektov a pozemkov bývalej
Spojenej školy Turany a podať žiadosť o bezodplatný prevod do majetku mesta
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Vystúpenie občanov
P. Ľubomír Kapusta – sa zaujímal o cestu na Marias. Riešil to aj so starým aj novým výborom
urbáru, ale stále sa nič nerobí. Nový predseda urbáru mu povedal, že je možnosť vrátiť
zámennú zmluvu, len treba predložiť požiadavky, ale doteraz to nebolo podpísané mestom.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – aj urbár aj mesto dalo podnet na generálnu
prokuratúru. Odtiaľ to postúpili na Okresnú prokuratúru v Martine. Tá rozhodla, že sa má
zrušiť zámenná zmluva. Potom toto rozhodnutie zmenili. Riešili sme to s našou právnou
zástupkyňou. Poplatok na súd by nás stál 60 – 70.000,- €. Na súd to dala prokuratúra,
bolo pojednávanie v Žiline, prokuratúra neuspela. Teraz dala okresná prokuratúra dovolanie
a znova sa to rieši.
Zástupca primátora Roman Maťko – keď na mestský úrad prišli materiály o tejto zámene,
ako prvú vec sme dali návrh na zapísanie vecného bremena na katastrálny odbor. Na druhý
deň spoločnosť Turčan Delta podala na nás žalobu. Ako druhú vec sme podali podnet
na generálnu prokuratúru, tá to postúpila okresnej prokuratúre, tá si vyžiadala kompletný
spisový materiál. Na základe tohto okresná prokuratúra vydala rozhodnutie, ktorým zrušila
túto zámenu a vrátila to na katastrálny odbor na opätovné prerokovanie. Potom asi po týždni
niekto z katastrálneho úradu doručil na okresnú prokuratúru ešte nejaké materiály
a prokuratúra zmenila rozhodnutie, že nedošlo k pochybeniu. Navyše interný predpis
štátnych lesov zakazuje zámenu pozemkov medzi okresmi a takisto pozemkov pod stavbami,
čo táto cesta stavbou je. Mesto okamžite, ako sa dozvedelo o tejto zámene, konalo.
P. Miroslav Karcol – upozornil na havarijný stav na ul. P. Mendela v súvislosti s odvodnením
cesty a požiadal, aby sa na dobu do konečnej úpravy cesta aspoň niečím vysypala a dala
do lepšieho stavu.
Zástupca primátora Roman Maťko – najprv musíme riešiť odvodnenie, chceme tam urobiť
prídlažbu z jednej strany, ulicu aspoň čiastočne vyspádovať a urobiť vsakovačky.
Problémom tejto ulice je, že je celá vrátane obrubníkov, spravená na dĺžku 200 m
v rovine. V kapitálových výdavkoch na tento rok je, v prípade vysúťaženia dobrej ceny,
schválené asfaltovanie aj ul. P. Mendela. Ak sa to tento rok nepodarí, chceme tam dať zatiaľ
frézovaný asfalt.
P. Martin Kručinský – riešili sme to viackrát a vždy bolo povedané, že tam ešte nie sú
dobudované domy. Dnes je už ulica dobudovaná a keďže chceme podporovať individuálnu
bytovú výstavbu požiadal poslancov, aby sme dali prednosť tejto ulici. Určite je na tejto ceste
horší stav ako na iných, ktoré chceme riešiť, napr. okolo parku, kde aspoň nejaký asfalt je.
Mgr. Dušan Kričko – vyslovil viacero pripomienok :
- zdravotná starostlivosť – absentujú nám tu niektoré služby ohľadom zdravotníckej
starostlivosti, chýba detský lekár, je to problém, treba to riešiť
- rekonštrukcia zdravotného strediska – bude sa robiť? stredisko je v katastrofálnom stave
- čo prinesie vstup do združenia AMK pre občana?
- starí ľudia – je rád, že zaznelo to, čo povedal primátor o učilišti. Môže tam byť domov
sociálnych služieb.
- ul. Brodzany – je tam problém so stromami, najmä tam, kde je detské ihrisko. Keď spadne
strom, môže tam niekoho zabiť.
- treba prejsť všetky zmluvy, ktoré má mesto s rôznymi subjektmi. Aj na stránke mesta,
nedostane sa ku všetkým dodatkom, je to netransparentné.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – detského lekára riešil aj s prof. Bánovčinom,
aj na ŽSK, oslovil lekárov, jednoducho detskí lekári nie sú. Zdravotná starostlivosť je
v kompetencii samosprávneho kraja, čo ale neznamená, že sa to nesnažíme riešiť aj my. Čo sa
týka sociálnej oblasti v minulosti sme zisťovali záujem ľudí o umiestňovanie do sociálnych
zariadení. Jedná sa o asi 100 rodín, ktoré berú opatrovateľský príspevok a nechcú to inak
riešiť. Do roka je potrebné umiestniť 5 až 6 ľudí.
Zástupca primátora Roman Maťko :
- detský lekár – vyvinuli spolu s primátorom značné úsilie, chodili po ambulanciách, ponúkali
sme výhody, bezplatný nájom, byt bez nájmu, jednoducho lekári nie sú
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- rekonštrukcia zdravotného strediska – dvakrát sme podali žiadosť na rekonštrukciu,
na druhú ešte nemáme odpoveď. Je ešte možnosť cez Slovenskú energetickú a inovačnú
agentúru a opätovne podáme žiadosť. Prevzali sme správu nad zdravotným strediskom,
domom služieb aj ubytovňou, aby sme zlepšili podmienky pre obyvateľov aj podnikateľov.
Robíme postupne kroky na zníženie energetickej náročnosti.
- vstup do MAMK – jednou z funkcií mesta je aj vytvárať podmienky pre rozvoj turizmu,
aj z toho dôvodu chceme od toho ísť
- Brodzany – odstraňujeme nebezpečné stromy, je už vydané rozhodnutie na výrub, len sme to
nestihli spíliť vo vegetačnom pokoji. Rokujeme aj s Povodím Váhu a súkromnými vlastníkmi,
aby sme mohli celú časť popri potoku vyčistiť a rozšíriť cestu.
- zmluvy – každá zmluva, objednávka, faktúra je zverejnená, nesúhlasí s tým, že mesto
Turany nie je transparentné.
MUDr. Jela Hlavatá – hovorila o probléme s cestou v Černíku. Žiadala, aby bola urobená tak,
aby aj adekvátne vyzerala a zodpovedala nejakým štandardom. Je tam aj problém
s bezpečnosťou, pretože je tam zlá viditeľnosť kvôli kamennej stene suseda a hlavne deti
chodia rýchlo na bicykloch, šofér ich nemôže vidieť a stane sa tam nehoda. Chce sa pýtať,
kedy bude cesta dvojsmerná. Na niektorých miestach mesto vybralo zem, rozšírilo cestu, nič
sa s tým neudialo. Taktiež majú problém s plotom, ktorý na jednej strane spadol a druhá časť
je vo vode, keď zaprší.
Zástupca primátora Roman Maťko – na niektorých miestach sme ju rozšírili, cestu sme
celoplošne vysypali drveným asfaltom a zaliali penetráciou. Pred domom p. Hlavatej, na ich
žiadosť, bola zem vybraná, aby im netiekla voda do dvora. Máme informácie, že tam bude
pokračovať IBV, budú sa riešiť prípojky. Táto cesta je teraz dobre upravená. Ak sa poslanci
rozhodnú, že tú cestu treba vyasfaltovať, on osobne s tým nemá problém. Cestu môžeme
rozšíriť, keď nám predáte pozemok za 1,- €, tak ako to urobil p. Rišáni a vďaka tomu je cesta
aspoň taká široká ako teraz. Navrhol MUDr. Hlavatej, že po skončení zasadnutia sa tam príde
pozrieť.
10. Diskusia a interpelácie poslancov
Zástupca primátora Roman Maťko informoval o zasadnutí Rady školy pri ZŠ. Riešili
aj ako zatraktívniť školu aj pre iné deti z okolitých obcí, zaznela myšlienka zakúpiť
interaktívne tabule, napr. mesto by kúpilo dve, základná škola dve a sponzori tiež dve.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - súhlasí s tým, aby mesto zakúpilo dve interaktívne
tabule, ale treba aj povedať, že materské škôlky majú interaktívne tabule, spolu šesť,
ktoré riešili cez projekty. Možno aj základná škola by sa mohla do toho zapojiť.
Poslanci súhlasili so zakúpením tabúľ.
P. Jozef Frkáň – mrzí ho, že nedostal slovo, keď bol prítomný p. Kričko. Vyznelo to tak,
ako keby vedenie mesta a zastupiteľstvo nič neurobilo. A kde bol doteraz, ani raz
nekandidoval za poslanca, veď sa mohol zapojiť a robiť.
JUDr. Ľubomír Liskaj – stretol sa s p. Lackom autorom publikácie o Turanoch. Hovorili sme,
že v júni sa k tomu vrátime.
Zástupca primátora Roman Maťko – pripravíme to na ďalšie zastupiteľstvo.
Ing. Dušan Antalík – mali sme na dnešnom zastupiteľstve dostať analýzu prebratého Byturu,
ako to vychádza a zároveň sa mal meniť návrh zásad hospodárenia.
Zástupca primátora Roman Maťko – na aprílovom zasadnutí sme to neurobili, lebo tri
mesiace bol krátky čas, chceli sme to dať na jún. Potom Ing. Novysedlák navrhol úlohu,
konečné znenie úlohy bolo, že hlavný kontrolór má vykonať kontrolu nájomcov a nájomných
zmlúv v troch prevzatých objektoch.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – podal informáciu stavu k 31.5.2018. Nájom je
34.226,- €, služby 32.318,- €, mzdy 7.860,- €, rozdiel strata je mínus 5.953,- €. Toto je hrubý
základný prepočet. Prijali sme na 4 hodiny správcu týchto objektov.
Zástupca primátora Roman Maťko – zásady hospodárenia s majetkom mesta budeme
prehodnocovať v septembri.
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Ing. Dušan Antalík – upozornil na neúnosnú situáciu so zubárkou v Turanoch. Už v apríli –
máji majú obsadené všetky termíny do konca roka. Má krátku pracovnú dobu, nerobí
v stredu, majú sanitárny deň. Akým spôsobom by sme jej mohli pomôcť?
Zástupca primátora Roman Maťko – jedine tak, že príde druhý zubár. Už mala druhú zubárku,
my sme jej prerobili byt, nakoniec neprišla. Byt je stále pripravený pre zubára.
P. Martin Kručinský – zaujímal sa v akom stave je multifunkčné ihrisko a taktiež aj ako je to
s priestormi na štadióne v súvislosti s vypracovaním smernice akým spôsobom sa budú
používať.
P. Alena Šimková – v spolupráci s futbalistami sa urobili mantinely, materiál poskytlo mesto,
siete majú prísť. Režim na ihrisku budú riešiť aj na komisii. Ale je to aj o ľuďoch, o tom ako
sa správajú. Je to vidieť aj v prípade ihriska na štadióne, kde ľudia, najmä mládež
nerešpektujú, že nemajú chodiť na trávnik.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – multifunkčné ihrisko bolo doteraz voľne prístupné
a nemyslí si, že bolo až tak zničené. Hlavné je, že deti tam prídu a môžu hrať.
Zástupca primátora Roman Maťko – akékoľvek opatrenia by sme tam spravili, či už oplotenie
alebo platiť správcu, vyšlo by nás to viac ako keď je voľne prístupne a raz za čas ho
opravíme.
P. Alena Šimková – najväčší problém je udržať tam poriadok. Bolo to vidieť aj teraz, keď
zbierali odpad.
Ing. Ivan Jesenský – teraz už zdieľa názor primátora, aby bolo viacúčelové ihrisko otvorené
pre verejnosť. Čo sa týka areálu na štadióne mal by tam byť zverejnený prevádzkový
poriadok.
Zástupca primátor Roman Maťko – na štadióne majú futbalisti k dispozícii svoje priestory
na prízemí. Na 1. poschodí sú klubovne, sú tam mreže, dostanú sa tam len združenia,
ktoré tam majú klubovne. Na klubovne sú zmluvy o zápožičke.
P. Martin Kručinský – zastupiteľstvo nerozhodovalo o zmluvách na klubovne. Na jednej
strane schvaľujeme pridelenie bytu na štadióne a prenájom klubovní už nie.
Zástupca primátora Roman Maťko – zastupiteľstvo schvaľuje prenájom bytov, je to
v zásadách hospodárenia. Komisia odporučila komu prideliť klubovňu.
P. Martin Kručinský – nie je s tým stotožnený.
Zástupca primátora Roman Maťko – ak chce zastupiteľstvo rozhodovať o tom, komu bude
pridelená klubovňa, v septembri budeme riešiť zásady hospodárenia, môže to tam navrhnúť.
P. Jozef Frkáň – treba to nechať na komisiu a nie na zastupiteľstvo. Niektoré kluby na tú
klubovňu ani nemajú. Mali by sme im skôr pomôcť.
JUDr. Ľubomír Liskaj – sme mestom už tretí rok a je zhrozený z úrovne týchto rokovaní. Aj
keď tu vystúpil p. Kričko, veď to už bola predvolebná akcia. To isté táto diskusia, chýba tomu
nejaká kultúra.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal, prečo sa nezmenila doba vyhlasovania pred pohrebom,
tak ako to navrhoval na poslednom zastupiteľstve.
Ing. Erika Černeková – na základe informácie od p. Pirháčovej vyhlasovanie sa nezmenilo
z toho dôvodu, že občania sú zvyknutí na hlásenie pol hodinu pred pohrebom a vyhovuje im
to tak.
Ing. Dušan Novysedlák vyslovil niekoľko pripomienok :
- mrzí ho, že stále nevyužívame premietanie materiálov na zastupiteľstve
- čo sa týka Byturu p. Maťko povedal, že urobí prehľad ku každému objektu, čo tam treba
robiť, čo je nutné opraviť – nie je to urobené
- chváli opravy ciest ku záhradkárskym osadám, v Černíku, na Vaňovskej ul. – mali by sme
ale opraviť aj cestu na Brisko. Bolo mu povedané, že to nie je naša cesta. Ale ani cesty poza
kanál nie sú naše, ale zlepšujeme ich kvôli ľuďom.
- čo sa týka úloh, ktorá boli prijaté na predchádzajúcom zastupiteľstve, niektoré zostali
nezodpovedané. Konkrétne ide o vydanie časti areálu hospodárskeho dvora AFG do majetku
mesta a vymáhanie úhrady za ul. Železničná od Turvod-u.
- ďalej sa zaujímal o súdny spor s p. Gomolovou. Má informáciu, že je to aktuálne.
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Zástupca primátora Roman Maťko – na minulom zastupiteľstve hlavný kontrolór dostal úlohu
v súvislosti s objektmi od Bytur-u a tým to považoval za uzavreté. Bolo to nedorozumenie,
nemá s tým problém, pripraví to na ďalšie zastupiteľstvo.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak :
- súdny spor s p. Gomolovou sa presúva na september
- ul. Železničná – to sme už uzavreli, aj na zastupiteľstve o tom informoval, že to nie je
vymožiteľné
- cesta na Brisko – vtedy, keď sme to riešili povedal, že sme ochotní pomôcť, ale že sa musí
ozvať urbár ako vlastník, ale doteraz nás nekontaktovali.
Zástupca primátora Roman Maťko – keď bol u nás p. Kapusta, vtedy sme mu povedali,
že keď budeme mať ďalší frézovaný asfalt, tak máme záujem riešiť aj cestu na Brisko. My
dáme asfalt, bager, ale penetračný nástrek zaplatia oni. V súvislosti s premietaním materiálov
na zastupiteľstve sa spýtal, či chcú poslanci premietať všetky materiály.
Ing. Jaroslav Hlavatý - myslí si, že nie všetky. Ale napr. rozpočet áno.
Ing. Dušan Antalík - aj keď sa riešia pozemky. Na jednej strane sa čudujeme, že ľudia sem
nechodia, na druhej strane keď prídu, nevedia o čom sa rozprávame.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak - v materiáloch sú uvedené aj osobné údaje.
P. Jozef Frkáň – nevie koľkých ľudí by to zaujímalo, aj dnes si každý povedal len svoje
a odišiel.
P. Jozef Michlík – keďže sa nezakúpilo auto na rozvoz obedov, navrhol za tie peniaze zakúpiť
multikáru pre prevádzkareň.
Primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak – podporuje to.
11. Schválenie uznesenia
Ing. Ivan Jesenský predniesol návrh uznesenia :
Hlasovanie za schválenie uznesenia :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Martin Kručinský)
Poslanci schválili uznesenie z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva.
12. 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 : Alena Šimková
II. overovateľ : Roman Maťko
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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