ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2012 v Kultúrnom centre
v Turanoch

Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Adamov, Ing. Dušan Antalík, Bc. Oľga Čanádyová, Mgr.
Marta Hrivnáková, Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Peter Kračmer, Ing. Martin Čanády, JUDr.
Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák
p. Martin Kručinský prišiel neskôr.
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny

ROKOVANIE
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov
otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak. Skonštatoval,
že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce určil za overovateľov Ing. Dušana Antalíka a Bc. Oľgu Čanádyovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Marta Hrivnáková, Mgr. Soňa Mišutová.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení uznesení
5. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2012
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
7. Správa o činnosti OP a OHZ za rok 2011
8. Prehodnotenie investičnej činnosti
9. Informácia o obecnom lese a činnosti lesného hospodára za rok 2011
10. Organizačné zabezpečenie prečíslovania súpisných čísiel domov
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
O 16,00 hod vystúpenia občanov obce s pripomienkami

1/8

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov a OZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za overovateľov Ing. Dušana Antalíka a Bc. Oľgu Čanádyovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Jesenského,
Mgr. Hrivnákovú a Mgr. Soňu Mišutovú.
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Hlavatý predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1).
5. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2012
Ing. Ivan Jesenský predseda komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti predložil
návrh komisie na pridelenie dotácií (príloha č.2).
Mgr. Kračmer – prečo sa neprerozdelila celá položka rozpočtu ?
Ing. Jesenský – konzultoval to aj s ekonómkami, MŠK má zo zmluvy na činnosť 13.278,- €
a cca 6.000,- € na prevádzkové náklady, rozdelili sme takú čiastku ako v minulosti a zvyšok
bude vykrytý z položky 630, bude to na energie a revízie.
Mgr. Kračmer – navrhol, aby sa tým, ktorým sa znížili dotácie, zvýšili na takú sumu ako vlani.
Ing. Antalík tlmočil názor komisie pre ekonomiku – nepozdáva sa im disproporcionálne
rozdelenie na šport a kultúru, konkrétne FS Kriváň má pridelených len 150,- € - odporúčajú to
zvýšiť a tiež prehodnotiť výšku dotácie vzhľadom k počtu ľudí, ktorí fungujú v rámci športu,
či je to proporcionálne rozdelené, napr. florbalový klub dostal 600,- € a Bežecký spolok Tatran
dostal 700,- €.
Ing. Jesenský – berie pripomienky na vedomie, florbalisti vyjadrili spokojnosť s dotáciou.
Na kultúru nie je vyčlenená dotácia, návrh komisie je len doporučenie pre starostu obce, pretože
to je v jeho kompetencii. FS Kriváň požiadal o 150,- €, komisia to len odporučila a Bežecký
spolok Tatran má zvýšenú dotáciu o 110,- €, pretože tento rok je to 40. ročník Behu oslobodenia
Turian a majú ambíciu pripraviť ho ako Majstrovstvá Slovenska v behu na 10 km.
Mgr. Kračmer navrhol, aby Skialp Turany, Šachmat, Nohejbalový oddiel a OO SRZ dostali
dotáciu v takej výške ako v minulom roku, spolu je to 320,- €.
Mgr. Hrivnáková – malo by to zostať tak, ako je to navrhnuté.
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Ing. Novysedlák – mali by sme brať do úvahy aj výpoveď MŠK , či budú čiastky 13.000,a 6.000,- € prerozdelené, podporuje návrh Mgr. Kračmera.
Ing. Jesenský – činnosť MŠK bude pokračovať ďalej, rozpočtované prostriedky budú aj tak
pridelené. Trvá na pôvodnom návrhu komisie.
Mgr. Adamov – treba dať aj návrh odkiaľ vziať peniaze, tiež by rád zvyšoval a pridelil viac,
ale nie je to vždy možné. Stotožňuje sa s návrhom komisie, maximálne to navýšiť o 320,- €.
JUDr. Liskaj – mali by sme návrh komisie prijať a neskôr sa k tomu môžeme vrátiť.
Hlasovanie za návrh Mgr. Kračmera rozdeliť medzi Skialp Turany, Nohejbalový klub, Šachmat
a OO SRZ 320,- € :
Za – 5 (Mgr. Adamov, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák)
Proti – 5 (JUDr. Liskaj, Ing. Jesenský, Mgr. Hrivnáková, Mgr. Mišutová, Bc. Čanádyová)
Zdržal sa – 0
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za návrh komisie predložený Ing. Jesenským :
Za – 5 (JUDr. Liskaj, Ing. Jesenský, Mgr. Hrivnáková, Mgr. Mišutová, Bc. Čanádyová)
Proti – 4 (Ing. Antalík, Ing. Čanády, Mgr. Kračmer, Ing. Novysedlák)
Zdržal sa – 1 (Mgr. Adamov)
Návrh bol prijatý.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 1/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce na rok 2012
II. schvaľuje
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2012 podľa predloženého návrhu
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predložil správu o činnosti (príloha č.3).
Mgr. Kračmer požiadal, aby bola správa prikladaná k materiálom, ktoré dostávajú poslanci
pred zastupiteľstvom.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 2/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
II. berie na vedomie
správu o činnosti hlavného kontrolóra obce Turany za rok 2011
III. ukladá
hlavnému kontrolórovi predkladať správy o činnosti písomne obecnému zastupiteľstvu
7. Správa o činnosti OP a OHZ za rok 2011
Starosta obce privítal npor. Gallu z obvodného oddelenia PZ v Sučanoch. Npor. Gallo
informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v obci za rok 2011 (príloha č.4).
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16,00 hod - vystúpenia občanov
p. Konderla sa informoval na možnosť vybudovania lepšej cesty poza kanál z Turian do Sučian.
Starosta obce – cesta je majetkom Povodia Váhu, sú ochotní dať ju do prenájmu. Aj na
nedávnom zasadnutí krízového štábu pripomienkovali vybudovanie cesty, problém je však vo
financovaní.
Ďalej p. Kondrla navrhol v podchode namontovať svetlá so senzormi, aby sa tam stále
nesvietilo.
p. Žajdlík sa sťažoval na predaj pozemku, ktorý schválilo zastupiteľstvo JUDr. Liskajovi. Chcel
vedieť, na základe čoho o tom poslanci rozhodli. Namietal, že je to spoločný pozemok, ktorý
slúži ako vstup do dvora a on teraz nemá dostatočný priestor na vstup na pozemok. Chce vidieť
geometrický plán a zmluvu.
JUDr. Liskaj vysvetlil dôvody prečo bol nútený si pozemok odkúpiť. Problémom sú susedské
vzťahy s p. Žajdlíkom a jeho rodinou a uviedol aj niektoré prípady, ktoré sa stali.
p. Žajdlík oponoval JUDr. Liskajovi a tvrdil, že to čo povedal JUDr. Liskaj je lož.
Mgr. Kračmer – rozhodovali sme sa na základe nákresu a uistenia zástupcu starostu, že je tam
dostatočný prechod pre p. Žajdlíka. Teraz to už nemôžu riešiť.
Mgr. Hrivnáková – v budúcnosti by mali byť poslanci viac informovaní o podobných prípadoch,
treba nechať dlhší čas na rozhodnutie a malo by to prejsť cez komisiu.
Ing. Jesenský – nebolo to rýchlo, väčšina z poslancov bola dobre oboznámená, bolo
garantované, že prechod pre p. Žajdlíka je zachovaný.
p. Miroslav Holko sa spýtal poslancov, čo sa ide diať s futbalom a so štadiónom.
Ing. Jesenský – na to by mal odpovedať výbor MŠK a čo sa týka nájmu je vypovedaná zmluva
s MŠK. Je možné, že zmluva sa za iných podmienok obnoví, alebo bude štadión v správe obce.
V tomto smere by mal prísť s nejakým návrhom aj klub, momentálne na to poslanci nevedia
odpovedať.
Pokračovanie programu v bode č.7
Náčelník obecnej polície Erich Szimanský predložil správu o činnosti OP (príloha č.5).
Ing. Čanády sa zaujímal ako je to so zakúpením drégera a čiernej skrinky do auta.
Starosta obce – dréger je dosť drahý a momentálne v rozpočte nie je na to vyčlenená položka.
A okrem toho mladistvých požívajúcich alkohol môžeme len napomenúť.
Mgr. Kračmer – nejde len o mladistvých ale aj napr. o pracovníkov na aktivačnej činnosti na
verejnoprospešných prácach.
Starosta obce – to robíme v spolupráci s obvodným oddelením PZ.
Mgr. Kračmer navrhol nech p. Szimanský urobí prieskum trhu a pri najbližšej úprave rozpočtu
sa to bude riešiť.
Ing. Novysedlák vyjadril spokojnosť so správou. Mohlo v nej byť ešte zhodnotené aké výhody
nám priniesol kamerový systém.
(pozn. prišiel p. Kručinský.)
Mgr. Adamov sa zaujímal čo je so Železničnou ulicou.
p. Szimanský – značky sú už pripravené.
Mgr. Kračmer – v správe chýba, čo sa týka čerpania rozpočtu, rozdelenie po kapitolách.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 4/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o činnosti obecnej polície za rok 2011
II. berie na vedomie
Správu o činnosti obecnej polície za rok 2011
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Pozn.: vzhľadom na pracovné povinnosti Ing. Reťkovského bol zaradený bod č.9.
9. Informácia o obecnom lese a činnosti lesného hospodára za rok 2011
Ing. Branislav Reťkovský predniesol správu o činnosti lesného hospodára (príloha č.6).
Mgr. Mišutová – ako sa rozhoduje o predaji dreva?
Starosta obce – predáva sa na základe inzerátu, ktorý dávame do novín a potom sa predá za
najlepšiu ponuku.
Mgr. Adamov – prečo bola požiadavka na navýšenie rozpočtu o 5.000,- € ?
Starosta obce – p. Murčeková dostala správu až po zmene rozpočtu.
Mgr. Adamov – aké je percento plnenie plánu ťažby k 10 ročnému plánu? Podľa správy je to
64% za posledných 7 rokov.
Ing. Reťkovský – boli nízke ceny dreva, tak sme počkali.
Mgr. Adamov na základe väčšej transparentnosti navrhol ukončenie spolupráce s Ing.
Reťkovským.
Ing. Reťkovský – za lesného hospodára ho určil rozhodnutím lesný úrad, poslanci ho nemôžu
odvolať. Lesný úrad ho môže odvolať v prípade, že by porušil zákon, alebo by sám požiadal
o uvoľnenie.
Mgr. Adamov – navrhol, aby zástupca starostu prešetril zmluvu, či sa dá vypovedať.
p. Kručinský sa spýtal Mgr. Adamova, aký má na to dôvod.
Mgr. Adamov – v rámci transparentnosti.
Ing. Jesenský - nevidí dôvod prečo by sa to malo urobiť.
Mgr. Hrivnáková tiež chcela poznať dôvod návrhu Mgr. Adamova.
Hlasovanie za návrh Mgr. Adamova, aby zástupca starostu prešetril možnosti odvolania lesného
hospodára :
Za – 2 (Mgr. Adamov, Ing. Čanády)
Proti – 7 (Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Hrivnáková, Mgr. Mišutová, Ing. Novysedlák,
JUDr. Liskaj, p. Kručinský)
Zdržal sa – 2 (Mgr. Kračmer, Ing. Antalík)
Návrh nebol prijatý.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 3/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu obecného lesného hospodára o stave obecných lesov k 31.12.2011
II. berie na vedomie
Správu obecného lesného hospodára
Pokračovanie programu v bode č.7 :
Veliteľ OHZ Roman Maťko predložil správu o činnosti OHZ (príloha č.7) a o rekonštrukcii
(príloha č.8). Poslanci poďakovali hasičom za ich prácu a ak to bude možné podporujú aj
prípadné navýšenie finančných prostriedkov pre OHZ.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 5/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o činnosti Obecného hasičského zboru za rok 2011
II. berie na vedomie
Správu o činnosti Obecného hasičského zboru za rok 2011
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8. Prehodnotenie investičnej činnosti
Ing. Šimún informoval prítomných o investičnej činnosti v obci za r. 2011 (príloha č.9).
Ing. Antalík – očakával, že sa budeme zaoberať investičnou činnosťou na tento rok a požiadal,
aby komisia výstavby pripravila takýto plán pre obecné zastupiteľstvo.
Mgr. Kračmer – pokiaľ ide o asfaltovanie Moyzesovej ulice, upozorňoval už v minulosti na to,
že sme to mali zazmluvniť s vodárenskou spoločnosťou, aby nám vrátili všetky náklady.
Starosta obce – s tým by nesúhlasili a cesta by sa nebola spravila. Vrátili nám 5.900,- € za
asfaltovú zmes a stále je to v reklamácii. Nabudúce radšej nebudeme robiť nič.
Ing. Šimún – využili sme túto rekonštrukciu aj na výmenu potrubia, pretože by sa aj tak muselo
vymeniť neskôr.
Mgr. Adamov – chodník na Obchodnej ulici od domu p. Štetku po p. Zavoďanovú, tá cena sa
mu zdá vysoká, nevie ako sa zadávajú sumy.
Ing. Piecka podal informáciu o IBV v lokalite Mohylka a Doliny (príloha č.10).
Ing. Antalík – aká je predstava vyriešenia nevysporiadanej komunikácie a aké finančné náklady
to asi predstavuje?
Starosta obce – časť je už schválená uznesením z minulého roka a časť sa dohodlo s p.
Mičíkovou a p. Kontšekovou, že to od nich odkúpime.
Mgr. Pirháčová informovala poslancov o činnosti na úseku matriky, sociálnych vecí a evidencie
obyvateľov.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 6/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o investičnej činnosti v obci za rok 2011
II. berie na vedomie
informáciu o investičnej činnosti v obci Turany za rok 2011
Uznesenie č. 9/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh starostu obce na usporiadanie časti komunikácie na parcele KN-C 3628/255
II. súhlasí
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve s p. Mičíkovou, ul. Černík a p. Kontšekovou, ul.
Osloboditeľov o odkúpení spoluvlastníckych podielov na parcele KN-C 3628/55
Uznesenie č. 10/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o IBV v lokalite Mohylka a Doliny
II. berie na vedomie
informáciu o IBV v lokalite Mohylka a Doliny
10. Organizačné zabezpečenie prečíslovania súpisných čísiel domov
Zástupca starostu informoval o organizačnom zabezpečení prečíslovania súpisných čísiel
domov v miestnej časti Dielec (príloha č.11). Boli sa so starostom informovať na správe
katastra, pretože sa v našom katastrálnom území vyskytujú duplicitné čísla. Zrejme budeme
musieť prostredníctvom súdu požiadať o zrušenie súpisných čísiel.
p. Kručinský – občania si nemusia chcieť prehlásiť trvalý pobyt do Turian, mohli by sme im
nejakým spôsobom vyjsť v ústrety.
Starosta obce – určite im chceme v tomto smere pomôcť, v prvom rade musíme vyriešiť súpisné
čísla. Nebudeme vyžadovať od občanov, aby sa prehlásili.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
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Uznesenie č. 7/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
organizačné zabezpečenie prečíslovania súpisných čísiel domov v miestnej časti Dielec
Turany
II. súhlasí
s návrhom opatrení obsiahnutých v organizačnom zabezpečení
11. Rôzne + 12. Interpelácie poslancov
p. Cecko sa sťažoval na odhŕňanie snehu na ul. ČA.
Mgr. Adamov – uznesenie z OR kde OR neodporúča odkúpiť v lokalite Brodzany pozemok –
o aký pozemok ide?
Ing. Čanády – obec nesúhlasí, aby sa to odkúpilo. V jednej časti sa odkupuje a v druhej nie. Ide
o možnosť odkúpiť od správkyne E-Trade pozemok pod komunikáciou.
Zástupca starostu – máme problémy s fungujúcimi cestami a ideme investovať tam, kde sa ešte
ani nezačalo stavať.
Ing. Jesenský – súhlasí s uznesením OR, vykúpme to, čo sme začali.
p. Kručinský – takéto veci by malo riešiť OZ, OR ja len poradný orgán.
Starosta obce – máme informácie, že ide o parcelu, kde je spoluvlastníkom aj E-Trade
a správkyňa ponúkla odkúpenie podielu vlastníkom. Ing. Čanády navrhuje, aby sa nemuselo ísť
do dražby, aby jeden z vlastníkov kúpil spomínaný podiel a potom by to predal obci.
Ing. Novysedlák – mali by sme urobiť nejaké kritéria, lebo sa budeme každú chvíľu venovať
takýmto prípadom.
Ing. Antalík – myslí si, že v tejto situácii je potrebné, aby sa dohodli tí, ktorí tam majú pozemky
a využili predkupné právo. Nie je tým povedané, že obec to odkúpi za 1,- €. Teraz to vyzerá ako
biznis, Na Mohylách sa už stavalo. Ďalej sa Ing. Antalík zaujímal ako sa rieši obsadenie miesta
vedúceho prevádzkarne. Taktiež požiadal, aby sa pozvanie na zasadnutie OZ hlásilo v rozhlase
3 dni pre zasadnutím každý deň.
Starosta obce – výberové konanie nebolo vyhlásené, je v kompetencii starostu dočasne
vymenovať niekoho vedením prevádzkarne a potom vyhlásiť výberové konanie.
Ing. Novysedlák – navrhol poveriť komisie športu, životného prostredia a ekonomickú komisiu
spracovaním podmienok prenájmu štadióna od 1.7.2012.
Ing. Jesenský – komisia športu sa už jasne vyjadrila, že to navrhuje dať pod správu obce.
Starosta obce navrhol, aby sa neskôr vyjadril písomne každý poslanec akú má predstavu
o ďalšom fungovaní štadióna.
p. Kručinský – ak sa nenájde investor, ktorý by do toho dal aspoň 10 mil. Sk nemá význam to
prenajímať. A nedá sa to riešiť ani cez inzerát. Ako určíme kritéria? Nie je záruka, že vyberieme
správneho investora. Pokiaľ nepôjde o veľké finančné prostriedky, mala by to zobrať pod správu
obec.
JUDr. Liskaj súhlasí s návrhom starostu, aby sa vyjadril každý poslanec.
Ing. Antalík – teraz sa zhoduje s názorom, aby to mala obec, ale nemáme na to peniaze.
p. Kručinský – riešením by bolo mať s niekým podielové spoluvlastníctvo. Mali by sme urobiť
prieskum trhu, či je vôbec o to záujem.
Mgr. Adamov – doteraz opravy aj tak stále riešila obec.
p. Burica – jednal s niekým, kto bol ochotný zrekonštruovať štadión za 6 mil. Sk, ale návratnosť
bola 15 rokov.
Ing. Novysedlák – ako obec nie sme schopní to rýchlo zrekonštruovať. Prikláňa sa k možnosti
dlhodobého prenájmu investorovi, ktorý by to zrekonštruoval.
Starosta obce ukončil túto diskusiu návrhom na zvolanie pracovného stretnutia poslancov
k tomuto bodu.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 8/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. ruší
Uznesenie OZ č. 61/2011 zo dňa 10.11.2011
II. súhlasí
so skončením nájomného vzťahu medzi Obcou Turany a MŠK Turany ku dňu 30.6.2012
Uznesenie č. 11/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o IBV v lokalite Brodzany o možnosti odkúpenia nehnuteľností pod budúcou
komunikáciou
II. ukladá
Ing. Čanádymu pripraviť návrh na riešenie odkúpenia nehnuteľností pod budúcou
komunikáciou v lokalite Brodzany
T : 31.3.2012
13. Schválenie uznesenia
Ing. Jesenský predniesol návrh na uznesenie.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Mgr. Kračmer)
Poslanci schválili uznesenie z 1.zasadnutia OZ.
14. Záver
Zo strany poslancov OZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, starosta obce poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

I. overovateľ : Ing. Dušan Antalík
II. overovateľ : Bc. Oľga Čanádyová
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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