ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2013 v KC 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, Martin Kručinský, Mgr. Peter Kračmer, Ing.
Martin Čanády, JUDr. Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák
Hlavný kontrolór : Ing. Jaroslav Hlavatý
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 Novysedláka a Bc. Oľgu Čanádyovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Martin Kručinský, Ing. Martin Čanády, Mgr. Soňa Mišutová.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2012
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
7. Správa o činnosti Obecného hasičského zboru v Turanoch za rok 2012
8. Prehodnotenie lesného hospodárstva obce za rok 2012
9. Investičná činnosť obce za rok 2012
10. Prehodnotenie činnosti Prevádzkarne obce Turany
11. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013
12. Diskusia a interpelácie poslancov
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
O 16,00 hod vystúpenie občanov
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. Ing. Novysedlák navrhol doplniť
bod rôzne. Starosta obce – bod č.12 sa doplní aj o rôzne.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 10
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Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Jesenský nebol počas hlasovania prítomný)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za overovateľov Ing. Dušana Novysedláka a Bc. Oľgu Čanádyovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej komisie navrhol Martina
Kručinského, Mgr. Soňu Mišutovú a Ing. Martina Čanádyho.
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
(Ing. Jesenský nebol počas hlasovania prítomný)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení
(príloha č.1).
5. Správa o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2012
Náčelník obecnej polície Erich Szimanský predložil správu o činnosti (príloha č.2).
Starosta obce informoval, že sme podali žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového systému
a v tomto roku taktiež ideme aktualizovať pasport dopravného značenia v obci.
Ing. Antalík sa zaujímal, či už majú policajti v aute čiernu skrinku.
p. Szimanský – zatiaľ nemajú, kúpili iné veci, ktoré prioritne potrebovali.
Ing. Novysedlák – vyjadril spokojnosť so správou, chýbalo mu vyjadrenie starostu
k spolupráci s obecnou políciou. Požiadal, aby policajti venovali pozornosť problémovým
miestam aj osobám v obci. V súvislosti s dopravným značením upozornil na chýbajúce
značky.
Starosta obce v súvislosti so zimnou údržbou upozornil na situáciu s parkovaním áut na ceste.
Oproti minulej zime sa situácia dosť zhoršila a zvlášť v severnej časti obce. Zastupiteľstvo sa
bude musieť zaoberať aj týmto problémom.
Mgr. Adamov sa zaujímal o možnosť zakúpenia testerov na drogy. Ďalej sa pozastavil
nad počtom pokút za dopravné priestupky
Mgr. Kračmer – taktiež navrhol kúpiť tento rok čiernu skrinku. Bol prekvapený, že za rok
2011 bolo udelených pokút za 510 ,-€ a za rok 2012 165,- € a z toho na úseku dopravy tri
priestupky za 40,- €. Je to výsmech občanom tejto obce. Dobre vieme, že chodili autá
Váhostav-u jedno za druhým. Keďže sa blíži jarné obdobie a s tým súvisiace jarné
upratovanie požiadal, aby sa policajti zamerali na čierne skládky.
Ing. Antalík – navrhol, aby sa stráženie objektov vykonávalo za finančnú úhradu a takto
získané prostriedky by sa mohli použiť napr. na tretieho policajta. Už v minulosti sa hovorilo,
že sa zakúpi do auta čierna skrinka a v tej súvislosti sa hovorilo aj o GPS. Doporučuje
namontovať do auta GPS.
p. Kručinský – už minulý rok sme hovorili o tom, že majú byť policajti na železničnom
prechode medzi 7. a 8. hodinou ráno a dohliadať na deti. Do budúcna by sme mali počítať
s tým, aby boli policajti minimálne traja a čo sa týka kamerového systému v rozpočte musíme
myslieť aj na údržbu kamerového systému. Pokiaľ ide o GPS spýtal sa kto bude kontrolovať
GPS?
Ing. Antalík – myslí si, že dnes je už bežný štandard v autách polície ale aj v súkromnej sfére,
že autá sú vybavené GPS. Môže to kontrolovať zástupca starostu alebo niekto iný, na úrade je
20 ľudí.
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Mgr. Adamov – GPS je v rámci ich mena v obci, aby sa to zlepšilo. Je to len v prospech
policajtov a ich ochrany.
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka zakúpiť do policajného auta GPS :
Za – 5 (Mgr. Adamov, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr. Kračmer, Ing. Novysedlák)
Proti – 5 (JUDr. Liskaj, Kručinský, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Mišutová)
Zdržal sa – 1 (Mgr. Hrivnáková)
Návrh nebol prijatý.
Mgr. Hrivnáková – požiadala, aby sa nikomu nedával trvalý pobyt na Bytur-e. Majú tam pár
mesiacov trvalý pobyt a už sme museli prispievať.
Starosta obce – po dohode s pracovníčkou odboru sociálnych vecí v Martine a aby sme
pomohli získať týmto ľuďom príspevok na bývanie, dostali tam trvalý pobyt.
Mgr. Hrivnáková – je to dvojsečná zbraň pre obec. Čo potom keď nebudú mať peniaze?
Starosta obce – jedná sa asi o 6 občanov, chceli sme im pomôcť. Musia preukázať, že majú
všetko vysporiadané, väčšinou sú to občania Turian.
Ing. Novysedlák navrhol, aby OP predložila informáciu koľko je zmlúv na stráženie
objektov a koľko by z toho obci plynulo finančných prostriedkov.
Starosta obce doporučil, aby to predložil komisii výstavby.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.1/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2012
II. berie na vedomie
Správu o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2012
III. schvaľuje
zakúpenie čiernej skrinky do automobilu Obecnej polície Turany
IV. ukladá
náčelníkovi Obecnej polície Turany predložiť Komisii výstavby, životného
prostredia
a verejného poriadku informáciu o predpokladaných príjmoch z ochrany objektov v obci
T : 31.3.2013
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predložil správu o činnosti (príloha č.3).
Mgr. Kračmer – uvítal by keby kontrolór pokračoval v kontrolách platenia dane
z nehnuteľnosti a aj zvýšil počet kontrol hlavne fyzických osôb, pretože sú to veľké straty
pre obec. V súvislosti s financovaním MŠK sa dozvedel, že aj keď boli vyčlenené prostriedky
na mládež, tak fyzicky neboli využité na mládež, boli tam nejaké bločky doložené
pre dokladovanie, ale fyzicky tie kopačky neboli zakúpené. Preto sa pýtal, či sa robí aj fyzická
kontrola vecí.
HK – kopačky si kupujú sami, majú na to schválený limit podľa kategórie. Vždy je doložený
doklad o kúpe kopačiek z predajne. Fyzickú kontrolu nerobil.
Ing. Jesenský – p. Tkáč tréner dorastencov na zasadnutí komisie potvrdil, že prostriedky boli
využité pre mládež.
Tréner dorastencov p. Tkáč – bola preplatená doprava na zápasy, kopačky aj kalorné. Čo sa
týka žiakov nevie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.2/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
II. berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
III. ukladá
hlavnému kontrolórovi vykonať 60 kontrol platenia dane z nehnuteľnosti u fyzických osôb
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T : r.2013
7. Správa o činnosti Obecného hasičského zboru Turanoch za rok 2012
p. Roman Maťko veliteľ OHZ predložil správu o činnosti (príloha č.4).
Starosta obce vysoko hodnotí obecný hasičský zbor čo sa týka práce, aj v mimoriadnych
situáciách a hlavne ako robili a pričinili sa o rekonštrukciu hasičiarne.
p. Maťko - informoval, že v súčasnosti sú napojení na 112, na Slovensku sú dva obecné
hasičské zbory, my a Sučany, ktoré fungujú pod 112. Výjazdy robíme do 3 až 5 minút. Čo sa
týka techniky vybavili sme plošinu bezodplatným prevodom. Plošina nám pomôže pri
požiaroch vo výške aj pri orezávaní stromov. Pokiaľ ide o rekonštrukciu hasičiarne predložil
správu o rekonštrukcii (príloha č.5).
p. Kručinský – na základe memoranda sa znižovali všetky položky v rozpočte a tým aj na
prevádzkovú činnosť hasičov. Rok 2012 bol relatívne dobrý rok, bol suchý rok bez
povodňových stavov. Ak príde horší rok, prietrže mračien nebude taký rozpočet stačiť. Toto
by sme mali pri úprave rozpočtu zohľadniť.
Mgr. Kračmer – momentálne majú v rozpočte vyčlenené výdavky, to im do septembra určite
vystačí a v septembri sa robí úprava rozpočtu.
Starosta obce – súhlasí s Mgr. Kračmerom.
Ing. Antalík – prečo sa dneska nebudeme zaoberať tým, že vyčleníme z tých kapitálových
a nech s tým počítajú, že budú mať na hasičiareň prostriedky.
p. Maťko – tiež by to nechal na august, september kedy vyčísli aké mali náklady a reálne
zhodnotí, koľko by ešte potrebovali a dajú požiadavku na zastupiteľstvo.
Starosta obce doplnil, že na základe rozhovoru s p. Maťkom by sa z kapitálových výdavkov
urobila podlaha, garážové dvere a okná.
Ing. Novysedlák – je spokojný so správou, dozvedel sa akú rôznorodú činnosť hasiči
zabezpečujú a ako poslanec sa bude snažiť podporovať hasičov v ich činnosti. Potrebujeme
toľko techniky na ten počet hasičov čo máme? Napr. máme 2 V 3S – jedna by mohla prejsť
technickou kontrolou a poskytovali by sa služby občanom, napr. dovoz dreva. Podporuje
dobudovanie hasičskej zbrojnice.
p. Maťko – pokiaľ ide o V 3S jedna je súkromná a druhá je obecná, dočasne odhlásená
z evidencie a chceli by sme z nej urobiť lesný špeciál.
Mgr. Hrivnáková – v správe je uvedený zoznam výjazdov a je tam aj výjazd ako zabezpečenie
vody pre ovce, požiar odpadu v Chyžbete, zapálené kontajnery. Nemali by sa na nákladoch
na výjazdy podieľať aj dotyční?
p. Kručinský – zákon hovorí, obec je povinná zriadiť obecný hasičský zbor. Neexistuje
mechanizmus na to, aby sme to mohli vymáhať. Či už zo štátneho rozpočtu alebo z poisťovne.
Ing. Antalík – sú niektoré zásahy, ktoré minimálne stoja za úvahu zosobniť to. Napríklad
prepchávanie kanalizácie alebo zabuchnuté dvere.
p. Maťko – navrhol, aby hasiči viac nevykonávali prepchávanie kanalizácie. Budú to robiť len
pre obecné objekty.
16,00 hod vystúpenia občanov
p. Válek – môže sa ako občan dostať k správam, ktoré sa tu prerokovávajú? (starosta obce – je
to materiál určený pre poslancov)
- ako je to s označovaním ulíc? (Ing. Šimún – zatiaľ značkami na stĺpe)
- ako sa dá dostať nákladným autom do lokality Na Mohylky? (starosta obce – výnimku
vydáva obecný úrad).
p. Tkáč – požiadal poslancov, aby zvážili a prehodnotili rozhodnutie pokiaľ ide o futbal
v Turanoch. Informoval o činnosti v žiackom a dorasteneckom futbale. Nemáme futbalovú
prípravku. Máme problém s trénovaním, na štadióne nejde teplá voda, nemôžu sa osprchovať,
nekúri sa tam. P. Kapusta mu povedal, že zastupiteľstvo rozhodlo, že štadión do jari zavrú.
Teraz im to starosta vybavil v škole. Telocvičňu majú len raz do týždňa, ale je to málo.
Vo futbalom klube sa momentálne naozaj pracuje. Dúfa, že to nebol zámer zatvoriť im
ihrisko. Je čas zanechať nezhody a začať konštruktívne pracovať. Navrhuje, keď sa bude
niečo riešiť v zastupiteľstve o futbale, aby bol niekto z klubu pozvaný na zasadnutie. Je aj
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na zváženie, že v komisii športu nemajú svojho zástupcu, keďže futbal ja najmasovejším
športom v obci. Teraz potrebujú len jednu šatňu a teplú vodu, príp. v tomto období raz
do týždňa saunu. Telocvičňu by potrebovali podľa požiadaviek, teraz to už dokončia ako to je,
ďalej by potrebovali zabezpečiť úpravu hracej plochy starého ihriska. Taktiež celá budova
potrebuje opravu a bola by škoda, aby schátrala. Dnes chcel dosiahnuť, aby vznikol záujem
o riešenie situácie v turianskom futbale a je najvyšší čas zabudnúť na zlé vzťahy medzi
niektorými ľuďmi.
Starosta obce – pokiaľ ide o kúrenie termín 30.3. navrhol p. Kapusta. Futbalový klub je
občianske združenie, ktoré dostalo priestory od obce. To znamená, že by mali mať výbor a ten
by prednášal požiadavky na obec. Kto v tom výbore bude, je na rozhodnutí klubu. Do toho
nebude vstupovať starosta, zástupca ani poslanci. Pokiaľ ide o štadión zatiaľ sme nerozhodli
čo bude ďalej. Do 20.3. by sme chceli urobiť jednu časť, aby tam kúrenie bolo. Brali sme to
tak, že to čo potrebuje v tomto období je telocvičňa. Nikto z nás netušil a ani zo strany klubu
nebola požiadavka, že chcete šatne, aby ste mohli chodiť trénovať von.
p. Tkáč – aj z tohto vidieť, že žiadna komunikácia medzi p. Kapustom a obcou neexistuje.
Mgr. Adamov – jednoznačne ani medzi členmi klubu nefunguje komunikácia, lebo všetky
veci, čo vyplynuli, že nemôžete trénovať o tom bol minimálne p. Kapusta upovedomený.
Zmluva vypršala v marci, vedel, že bude ukončená. Vedel o tom, že to prechodné obdobie
medzi jeseňou a jarou nebude štadión fungovať. Nik nechce futbalistom brať štadión, plán je
taký, že futbalisti budú mať vyčlenené šatne, ktoré budú ich. O tomto všetkom vie p. Kapusta.
Nefunguje komunikácia vo vnútri klubu. Zvolajte schôdzu a odvolajte ho, my do toho
nemôžeme zasiahnuť.
p. Kručinský – bol jeden z prvých, ktorí boli proti akejkoľvek finančnej podpore MŠK
z dôvodu, že z pozície člena ekonomickej komisie bol vyslaný na to, aby urobil kontrolu
v klube a už vtedy tam videl, čo nebolo v poriadku. Boli tam Srbi, ktorí za nás hrali a chodili
vydierať, že ak nedostanú 300,- €, tak nenastúpia na zápas. Taktiež im futbalový klub platil
raňajky, obedy a večere, nehovoriac o zlej disciplíne. Neboli ani podpísané žiadne zmluvy
s tými hráčmi, čiže tam nefungujú základné veci. A to je ten problém, že prečo máme my
dávať obecné peniaze do organizácie, kde nefungujú základné veci? Je rád, že je snaha
o fungovanie mládežníckeho futbalu, možno by mali založiť vlastný klub a bude to rozdelené.
MŠK potrebuje človeka, ktorý sa bude snažiť získavať peniaze aj prostredníctvom rôznych
dotačných programov, sponzorov a podobne. Keby sa v tomto urobila zmena, že je tam
človek, ktorý má koncepciu, ako poslanec podporí dotácie pre MŠK.
p. Tkáč – súhlasí s p. Kručinským, netvrdí, že p. Kapusta sa obohatil, len peniaze boli zle
investované.
p. Kručinský – nehovorí, že p. Kapusta niečo z toho má, videl pokladničné knihy, kde sme
videli, že do futbalu dáva vlastné peniaze.
Mgr. Kračmer – p. Kapusta vedel o všetkom a bola aj podpísaná zmluva, aby ste šatne mohli
využívať. Musíte si urobiť poriadok v klube alebo sa osamostatniť s novým klubom, novým
vedením. Súčasné vedenie nemá o to záujem, peniaze pýta len od obce, nie je schopné nájsť
sponzorov. Chyba je vo vnútri klubu a my ju nevieme ovplyvniť.
Ing. Antalík – už v júli 2012 bola podpísaná zmluva o nájme a tam je vymenované čo všetko
môžete využívať. Tieto priestory vám nikto nikdy nezrušil. Dneska budeme schvaľovať
dotácie a z toho je 5.000,- € na mládež. Vaša vnútorná komunikácia chýba, vy si tieto veci ani
nepoviete. Ako problém vidí a je mu to záhadné, osobne tomu neverí, že telocvičňa základnej
školy je tak využitá, že ju nemôžu poskytnúť pre futbalistov.
Starosta obce – p. Tkáč povedal, že chlapci nemôžu vtedy, keď sú termíny v telocvični voľné
a riešili sme to vtedy, keď už boli všetky zaujímavé termíny obsadené.
Ing. Antalík by požiadal pani riaditeľku nech nám predloží harmonogram využívania
telocvične.
Starosta obce – to nie je problém predložiť, telocvičňa sa poskytuje na základe zmluvy,
ktorú podpisuje riaditeľka, objednávateľ a starosta.
Ing. Antalík - sebakriticky si ako poslanci musíme povedať, že odvtedy ako sme riešili
futbalový klub a štadión prešiel dlhý čas a nič sa nevyriešilo. Nevyriešilo sa čo ďalej
so štadiónom, napr. o rozdelení kúrenia sa hovorí pol roka.
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Starosta obce – na jeseň sme mali tri ponuky, ale boli vysoké. Vtedy p. Kapusta povedal,
že do konca marca kúrenie netreba, preto sme to neriešili, nechceli sme zbytočne preplácať.
Ing. Šimún – oslovili sme niektoré firmy a do konca februára očakávame ponuky na kúrenie.
Ing. Antalík – dúfa, že sa vyjadrí aj Ing. Jesenský ako predseda komisie, ktorá navrhla
dotácie. Navrhli skoro 15.000,- € ale kam? Ak to nefunguje, tak osobne je proti tomu.
Mgr. Hrivnáková – väčšina z nás sa dneska bližšie zoznámila s tým, aká je situácia. Futbal je
naozaj najmasovejší šport v našej obci a zasluhuje si našu pozornosť. Keď to p. Kapusta
nevie, a môže byť akokoľvek dobrý, treba ho vymeniť. Určite medzi ľuďmi, čo tam majú deti,
je dosť šikovných ľudí. Tiež by chcela vidieť rozpis telocvične.
p. Branislav Revalo – na križovatke pred pekárňou je dopravné zrkadlo, ale keď je zlé
počasie, tak je zahmlené a nič nevidno – treba s tým niečo urobiť
- v obecnom rozhlase vyzývali občanov, aby dali svoje požiadavky na SAD kvôli autobusom;
sám dal požiadavku, aby všetky autobusy z Turian zastavovali pri obchodnej akadémii, chce
počuť od poslancov stanovisko či pomohli starostovi urobiť niečo pre občanov,
aby spolupracovali a nehádali sa
- pri obecnej bytovke bolo pieskovisko, trávnik a ľudia si zvykli prechádzať cez trávnik, nedá
sa tam urobiť chodník?
Mgr. Hrivnáková – v súvislosti s autobusmi boli všetky požiadavky zaslané na SAD Martin.
Starosta obce – odpoveď neprišla.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.3/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o činnosti OHZ za rok 2012
II. berie na vedomie
Správu o činnosti OHZ za rok 2012
8. Prehodnotenie lesného hospodárstva obce za rok 2012
Správu vypracoval Ing. Branislav Reťkovský (príloha č.6). Starosta obce ospravedlnil
Ing. Reťkovského, ktorý sa kvôli pracovným povinnostiam nezúčastnil dnešného zasadnutia.
Ing. Čanády – v správe chýba ekonomická stránka.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.4/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu obecného lesného hospodára o stave lesov k 31.12.2012
II. berie na vedomie
Správu obecného lesného hospodára o stave lesov k 31.12.2012
9. Investičná činnosť obce za rok 2012
Materiál na zasadnutie predložil Ing. Šimún (príloha č.7).
Ing. Novysedlák – v správe chýba Železničná ulica, na ktorú sme dali 73.000,- €. Každý raz,
keď dávame žiadosť na projekt (zberný dvor, detské ihriská) nanovo dávame 6.000
alebo 7.000,- € ?
Starosta obce - Železničná ulica bola oprava, nie investícia a pokiaľ ide o projekt zberného
dvora platba za dokumentáciu bola rozdelená na dvakrát, v prípade úspešnosti projektu by sa
zaplatilo počas realizácie.
Ing. Novysedlák – určite je viac vecí, čo sa urobili a mali byť v správe.
Starosta obce požiadal Ing. Šimúna, aby správu viac rozpracoval a predložil na komisiu
výstavby.
Mgr. Hrivnáková – na Ul. 1.mája je tam skoro jazero, nedá sa to nejako vyriešiť?
p. Maťko – je tam trativod a keď je veľa vody nestíha odtekať. A navyše občania odhadzujú
sneh na cestu na poklopy, zamrzne to a voda nemôže odtekať.
Mgr. Hrivnáková – problém je aj v časti kde sa odbočuje z Komenského ulice na 1.mája.
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Starosta obce – musíme vodu z vpustí, kde je najvyšší bod, popri chodníku na Komenského
ulici stiahnuť do rúry, ktorá ide popod školu a zdvihnúť jeden prah na Ul. 1.mája. Ďalej
informoval, že firma Turvod ide dať do Turian vodotesné šachty, aby sa kanalizácia
nenapĺňala vrchnou vodou.
Ing. Novysedlák – problémom je aj voda na Komenského ulici, správcom je ŽSK, možno sú
zanesené zberné koše. Keď naprší viac vody, ulica je neprejazdná. A taktiež je problémom
voda pri prevádzkarni. Okrem toho na križovatke ulíc Obchodná a Gen. Fraňu cítiť stále
zápach z kanalizácie.
Starosta obce – Turvod sa tomu stále vyhýba, problémom je, že tlaková kanalizácia, ktorá je
určitý čas bez prístupu vzduchu sa vytlačí do spoločnej kanalizácie a je to cítiť cez vpuste.
Mali by ich utesniť. Hľadáme spôsob, ale Turvod to nechce riešiť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.5/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o investičnej činnosti obce Turany za rok 2012
II. berie na vedomie
Správu o investičnej činnosti obce Turany za rok 2012
10. Prehodnotenie činnosti Prevádzkarne obce Turany
Vedúci prevádzkarne p. Stanislav Kapusta predložil správu o činnosti (príloha č.8).
Informoval, že na zimnú údržbu sa minulo 80 ton posypového materiálu. Ďalej uviedol,
že pre činnosť prevádzkarne je potrebné zakúpiť auto, príp. ak by boli fin. prostriedky aj
bagelu a taktiež by chcel presťahovať kanceláriu do druhej budovy a vybudovať šatne pre
zamestnancov.
Zástupca starostu v súvislosti so štatútom prevádzkarne a vytvorením dozornej rady uviedol,
že v prípade potreby bude mať OZ možnosť kontrolovať činnosť prevádzkarne skupinou,
ktorú schváli uznesením a taktiež prostredníctvom hlavného kontrolóra. Takýto rozsah
kontrolnej činnosti by mal postačovať.
Mgr. Adamov – nech sa určí komisia a môže fungovať celý rok.
Ing. Antalík – nech je v štatúte napísané, že je zriadená komisia bezplatne a tá bude
zodpovedať za kontrolnú činnosť.
Starosta obce navrhol, aby v štatúte bolo uvedené „vykonávať kontrolnú činnosť
prostredníctvom kontrolnej skupiny poverenej uznesením obecného zastupiteľstva.“
Ing. Novysedlák – podporil kúpu auta príp. aj bagely, ale nedá sa to rozhodnúť hneď teraz.
Mgr. Adamov – ak prevádzkareň plánuje rozšíriť svoju činnosť, mali by sme zamýšľať aj nad
tým, že by sa presunula do iných priestorov. Prevádzkareň by mala byť súčasťou zberného
dvora.
Ing. Antalík navrhol, aby sa na rokovanie zastupiteľstva pripravil bod výhľad činnosti
prevádzkarne v r.2013-14.
Starosta obce navrhol, aby vedúci prevádzkarne predložil do 20.3.2013 návrh riešenia
zabezpečenia kúpy auta, bagely a informáciu o zisku prevádzkarne.
p. Kapusta – cenník prác má už pripravený.
Ing. Antalík – mali by sme zvážiť osobitné ceny pre občanov Turian.
p. Kapusta – pre občanov Turian ideme podľa cenníka čo dávame pre obec.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.6/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o činnosti Prevádzkarne obce Turany za rok 2012
II. berie na vedomie
Správu o činnosti Prevádzkarne obce Turany za rok 2012
III. ukladá
vedúcemu prevádzkarne predložiť návrh zabezpečenia automobilu, bagely, informáciu
o podnikateľskej činnosti a cenník prác
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T : 20.3.2013
Uznesenie č.8/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Štatút Prevádzkarne obce Turany
II. schvaľuje
Štatút Prevádzkarne obce Turany so zmenou čl.3,ods.1,písm.h) vykonávať kontrolnú
činnosť prostredníctvom kontrolnej skupiny poverenej uznesením OZ a to bez nároku na
odmenu
11. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013
Predseda komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov Ing. Ivan
Jesenský predložil návrh na rozdelenie dotácií (príloha č.9). Pokiaľ ide o dotácie pre MŠK,
už na zasadnutí komisie, kde bol prítomný aj p. Tkáč, mu povedal, že ich problém, čo sa týka
predsedu klubu, my nevyriešime. Pokiaľ ide o rozdelenie peňazí, navrhli 5.000,- €
pre mládežnícke družstvá a 5.000,- € pre seniorov. V rozpočte nemáme peniaze na fungovanie
štadióna. Tieto prostriedky 4.800,- € na energie, revízie by mali byť v rozpočte v položke 630.
p. Kručinský – pokiaľ ide o 4.800,- € určených na energie na štadión malo by to ísť cez
úpravu rozpočtu. Podporuje činnosť mládežníckych družstiev futbalu, ale možno by sme mali
zvážiť podmienku nech sa oddelia a vytvoria nový klub. Suma 200,- € pre Folklórny súbor
Kriváň sa mu zdá málo.
Ing. Novysedlák navrhol v budúcnosti doplniť návrh komisie aj o sumu, ktorú žiadatelia
o dotácie požadujú.
Ing. Čanády – vzhľadom k problémom, ktoré sú v MŠK, tiež má problém s rozdelením peňazí
pre futbalový klub. Zdá sa mu, že je málo na kultúru.
Ing. Antalík – 4.800,- € nekorešponduje so schváleným rozpočtom. Keď dáme dole 4.800,- €
z celkovej sumy 18.720,- €, ktorú môžeme rozdeliť, zostane suma na rozdelenie 13.980,- €.
Ing. Jesenský – pri prvej úprave rozpočtu presunieme 4.800,- € do položky 630, pretože teraz
tými prostriedkami disponuje obec.
Ing. Antalík - AC Viktória oproti minulému roku dostal o 250,- € viac. O koľko detí sa zvýšil
počet členov?
Starosta obce – sú tam žiačky, ktoré neboli v minulom roku členkami. Boli majstrovstvá
v Bratislave a bolo potrebné dopraviť ich tam. Sú to náklady na mikrobus. Minulý rok
hosťovali v Martine. Dobre reprezentujú Turany.
Ing. Jesenský doplnil starostu – v minulosti zobrali naše deti kluby z Martina a Kubína
a platili to. A teraz sme prišli na rad my.
Mgr. Hrivnáková – myslí si, že dotácie sú dosť dobre rozdelené.
Ing. Jesenský - v súvislosti s financovaním MŠK a osobou p. Kapustu zazneli rôzne
vyjadrenia, preto znovu opakuje tie dotačné prostriedky sú v poriadku až na niektoré menšie
veci zo strany p. Kapustu, sú použité správne.
Hlasovanie za rozdelenie dotácií podľa návrhu komisie s tým, že suma sa zníži na 13.980,- €
(bez 4.800,- € za energie) :
Za – 8 (Mgr. Adamov, Ing. Antalík, Bc. Čanádyová, Ing. Jesenský, JUDr. Liskaj, Ing.
Novysedlák, Mgr. Hrivnáková, Mgr. Mišutová)
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Kručinský, Ing. Čanády, Mgr. Kračmer)
Návrh bol prijatý.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.7/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti na poskytnutie dotácií na rok
2013
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II. schvaľuje
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2013 v celkovej výške 13.980,- €, t.j. bez
energií
12. Diskusia a interpelácie poslancov + rôzne
Zástupca starostu – uviedol, že treba schváliť názov ďalšej ulice v lokalite Na
Mohylky, a taktiež začína výstavba na Príjazdnej ceste v Krpeľanoch a bude nutné navrhnúť
názov ulice. Navrhol schváliť to na aprílovom zasadnutí. ZO SZPB navrhla pomenovať ulicu
pri nadjazde po Ladislavovi Nosákovi, partizánskom veliteľovi. Ďalej informoval
o žiadostiach centier voľného času o poskytnutie dotácie. Dostali sme 9 žiadostí pre cca 450
žiakov.
Starosta obce informoval, že v januári sa uskutočnila na úrade kontrola z finančného úradu,
ktorá robila vládny audit zameraný na ekonomickú činnosť, ako dodržujeme zákonnosť, ako
sa vedú doklady. Kontrola dopadla dobre, našli jednu chybu, ktorá sa týkala dátumu na
pracovných dohodách sčítacích komisárov pri sčítaní obyvateľov. Ďalej informoval, že Mgr.
Mišutová, Ing. Čanády podali projekt v rámci programu Zelené oázy a postúpili do druhého
kola.
Ing. Antalík sa zaujímal čo je nové v ťažbe štrkov na našom pozemku.
Starosta obce – bol vykonaný štátny dohľad, bolo zvolané konanie o priestupku a na základe
tohto konania bola Váhostav-u uložená pokuta vo výške 150.000,- € a druhé stretnutie,
na ktorom sa bude rokovať o náhrade škody sa uskutoční 28.2.2013.
Ing. Antalík – pokročilo sa v riešení pozemkov, ktoré nie sú vysporiadané v obci?
Starosta obce - posledné rokovania sa uskutočnili minulý týždeň. Zúčastnil sa nich zástupca
majiteľky pozemkov v obci, zástupca Váhostav-u aj Prefy Sučany. Je záujem urobiť
trojdohodu.
Ing. Antalík – v súvislosti s futbalom už konajme. Jedno je kúrenie, ďalšie veci sa už vôbec
neriešia. Začali sme to pred rokom a pýta sa všetkých, čo sme za ten rok so štadiónom
urobili?
Starosta obce – Martin Kručinský mu sprostredkoval stretnutie s firmou, ktorá by urobila
analýzu ako ďalej.
Ing. Antalík – ako sme pokročili s nájomnými zmluvami na nehnuteľnosti obce. Tiež sme tú
tému načali a nie je uzavretá. Ako je riešená zmluva s Byturom?
Starosta obce – aký návrh ste dali? Návrh na zrušenie zmluvy nebol predložený. To sa mala
vyjadriť aj ekonomická komisia a ste sa nevyjadrili.
Ing. Antalík – z miestneho rozhlasu sa dozvedel, že plastové fľaše zbiera Brantner. Je to
pre nás výhodnejšie? Platíme za to niečo?
Starosta obce – nie, neplatíme.
Ing. Antalík – na internete videl príkazné zmluvy na odber plynu. Požiadal o vysvetlenie.
Starosta obce – musíme robiť súťaž na dodávku plynu. Aby sme vyrokovali výhodnejšiu cenu
spojili sme sa s Poltárom a so Sereďou cez firmu v Bojniciach, ktorá robí elektronické
obstarávanie. Našim cieľom je znížiť ceny dodávky plynu a taktiež elektrickej energie.
Ing. Antalík – pýta sa, či máme obecnú radu? Starosta obce – nikto ju nezrušil.
Ing. Antalík – porušuje sa zákon? Podľa zákona sa obecná rada má schádzať raz za tri
mesiace. Posledná obecná rada bola 10.9.2012.
Starosta obce – na zastupiteľstve sme sa dohodli, že nejdeme voliť tretieho člena rady
a budeme sa stretávať, tak ako sme sa dohodli.
p. Kručinský – 11 poslancov sa niečom dohodlo a platí to, tak nevidí dôvod prečo na ďalšom
zastupiteľstve ten istý poslanec, ktorý s tým súhlasil teraz povie, že sa porušuje zákon.
Ing. Antalík – netrvá na tom, aby rada bola, ale ak ju máme, tak držme pravidlá. Ak štatút
obce umožňuje riešiť zrušenie obecnej rady, netrvá na tom, aby rada bola. Ale doriešme to
do konca. Buď bude obecná rada a bude sa schádzať a zvolíme tretieho člena rady alebo sa
uznesieme, že sa rada zruší.
Starosta obce – zvolá teda obecnú radu a prizve všetkých poslancov.
Ing. Antalík – po určitých skúsenostiach, ktoré získal za dva roky a hlavne po určitých
rokovaniach a schvaľovaniach niektorých ekonomických záležitostí došiel k záveru
9/11

a uvažoval predložiť návrh na zrušenie ekonomickej komisie, pretože v tom nevidí
opodstatnenie. Zatiaľ tento návrh nedáva, ale má svoje objektívne dôvody. Mnoho materiálov
týkajúcich sa peňazí bolo prerokovaných bez prerokovanie v OR alebo v komisii.
A v konečnom dôsledku aj tak to schvaľuje zastupiteľstvo. Naráža na schvaľovanie
niektorých vecí, čo sa týka platu, zmien v rozpočte, všetko bolo bez problémov schválené.
Ďalej sa zaujímal, kto robí na obecnom úrade mzdovú agendu?
Starosta obce – pani Kleinová, má zmluvu.
Ing. Antalík – a za rok 2011?
Starosta obce – pani Kučmová.
Ing. Antalík – bol zvolený poslancami za predsedu ekonomickej komisie. Tá dôvera ho tešila
a uvedomoval si svoju zodpovednosť. Chce sa všetkým kolegom, ktorí mu dali hlas
poďakovať, ale keď vidí ako to funguje neostáva mu nič iné ako odstúpiť z funkcie predsedu
ekonomickej komisie. Odmieta niesť zodpovednosť a podpisovať sa pod niektoré veci,
ktoré nemôže zmeniť. Snažil sa doteraz bojovať, ale je to zbytočné vynakladanie energie. Ak
sa tu prejavujú prípady, kedy sa kupujú hlasy a podobne, s takýmito postupmi nesúhlasí.
Požiadal o zverejnenie informácie o odstúpení v Hlase Turian. Poďakoval za spoluprácu.
Ing. Čanády – mali prvé zasadnutie komisie v tomto roku a tiež traja členovia boli naklonení
na odstúpenie, ale ešte sme sa dohodli, že sa stretneme.
Mgr. Hrivnáková sa pýtala Ing. Antalíka, či sa niekedy rozprával o týchto veciach
so starostom. Môže povedať, že ako poslankyňu ju nikto nekupoval ani ju nikto neprehováral.
Ing. Novysedlák – zaujímal sa kedy začneme používať dataprojektor (zástupca starostu –
20.3.2013)
- v minulosti sme sa zaoberali žiadosťou pani Halienovej, dali sme určité doporučenie
a dohodli sme sa, že sa v strede obce uskutočnia pozemkové úpravy, obec podala žiadosť
o pozemkové úpravy a 5.12.2011 sme boli obvodným pozemkovým úradom vyzvaní, aby sme
odstránili nedostatky, čo sa s tým robí?
- odporúča vyčísliť koľko sme od kolaudácie obecnej bytovky zaplatili za jej opravu (starosta
obce – máme to vyčíslené)
- ako sa pokračuje ďalej v administratívnych opatreniach v súvislosti s Príjazdnou ulicou
v Krpeľanoch? (starosta obce – obyvatelia už podávajú daňové priznania do Turian
a pripravujeme prečíslovanie)
- v decembri sme schvaľovali VZN o dani z nehnuteľnosti, vyhli sme sa úprave poplatkov
za vývoz odpadu, neprerokovalo sa to pre neistú legislatívu, zmenilo sa niečo? (starosta obce
– zostal v platnosti pevný poplatok, bude sa robiť zmena zákona)
- navrhol, aby sme prijali do akej doby by sme mali vyriešiť problém s pozemkami
v súvislosti s p.Gomolovou
- Dom služieb – starosta predtým povedal, že pripraví analýzu v súvislosti s Domom služieb,
preto sa pýta, čo ďalej s tým ideme robiť (starosta obce – nevie ešte povedať ako ďalej, treba
najprv povedať čo bude so zmluvou s Byturom, ale firma, ktorá má vypracovať analýzu
vo vzťahu k štadiónu sa bude zaoberať aj týmto)
- bol by rád, keby sme sa aj v roku 2013 zaoberali klubom dôchodcov, komisia doporučovala
vykonať opravu prestrešenia, omietky, zámkovej dlažby
- v súvislosti s komisiou výstavby, chceli by požiadať, že ak budú dávať nejaké návrhy, chceli
by sme aj spätnú väzbu, aby sme vedeli ako sa niečo vyriešilo.
Starosta obce – nemá problém sa stretnúť aj s inými komisiami a riešiť veci, ak ho zavolajú
na komisiu príde. Pokiaľ ide o pozemkové úpravy úlohy nie sú splnené.
p. Kručinský – je prekvapený postojom Ing. Antalíka, ktorý zaujal aj voči ekonomickej
komisii. Je jednoduché povedať, neurobilo sa a nič sa nedeje, ale dávať návrhy a niečo
konkrétne riešiť, to už nie. Ale kto to urobí? Iba my, nikto iný to neurobí. Dotklo sa ho
vyjadrenie o kupovaní hlasov. Je to trochu také divadielko, nevie kde to bude efektné,
že kvôli tomu, že sa tu nič nedeje, tak búcham po stole.
Ing. Antalík – nebudem na to reagovať, nie je to divadielko, práveže tu sa deje.
Starosta obce sa spýtal, či myslí niečo konkrétne.
Ing. Antalík – veď to povedal konkrétne.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.9/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
odstúpenie predsedu Komisie pre ekonomiku a plán Ing. Dušana Antalíka z funkcie
predsedu komisie
13. Schválenie uznesenia
Ing. Čanády predniesol návrh uznesenia z 1. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 1.zasadnutia OZ.
15. 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 Novysedlák
II. overovateľ : Bc. Oľga Čanádyová
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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