ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.01.2011 v MKS v Turanoch

Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ :

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnená : Mgr. Soňa Ulická
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, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce určil za overovateľov Mgr. Petra Kračmera a Bc. Oľgu Čanádyovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zloţení : JUDr. Ľubomír Liskaj, Mgr. Marta Hrivnáková, Mgr. Martin Adamov.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
4. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
5. Ustanovenie a voľba členov obecnej rady a komisií OZ
6. Upustenie od vymáhania pohľadávok obce
7. Návrh na pridelenie voľných obecných bytov
8. Schválenie mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce
9. Prerokovanie a schválenie plánu práce HK na 1.polrok 2011
10. Diskusia a interpelácie poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver

1. Otvorenie
Starosta obce otvoril rokovanie a oboznámil prítomných s programom.
Hlasovanie za program :
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa - 0
Program bol jednomyseľne schválený.
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Eriku Černekovú, za overovateľov Mgr.
Petra Kračmera a Bc. Oľgu Čanádyovú.
3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do volebnej a návrhovej komisie poslancov : JUDr. Ľubomír
Liskaj, Mgr. Martu Hrivnákovú, Mgr. Martina Adamova.
Hlasovanie za volebnú a návrhovú komisiu :
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Volebná a návrhová komisia bola schválená.
4. Prerokovanie a schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
Poslanci materiál obdrţali písomne /príloha č.1/.
Zástupca starostu predloţil návrh rokovacieho poriadku. Sú v ňom zapracované pripomienky
Ing. Novysedláka a Ing. Jesenského, ďalšie pripomienky predloţili Mgr. Kračmer, Ing.
Antalík a p. Kručinský. Ich pripomienky boli konzultované osobne, ale uţ sa nestihli
zapracovať do návrhu.
Ing. Novysedlák pripomenul, ţe podľa §30 zákona 479/2010 bolo povinnosťou obce upraviť
rokovací poriadok do 30.9.2010, nebolo to dodrţané. Je na škodu, ţe spolu s rokovacím
poriadkom nepreberáme aj štatút obce a hneď sa mohol upraviť.
Zástupca starostu – uţ vysvetľoval niekoľko krát prečo sa to neurobilo. Čo sa týka štatútu je
to obsiahlejší materiál, pokladá za potrebné, aby sa k štatútu vyjadrili aj iné orgány obce
/rada, komisie/. Ing. Novysedlák predloţil tieţ rokovací poriadok komisií, po prerokovaní
v obecnej rade sa predloţí komisiám.
Mgr. Kračmer súhlasí, ţe štatút je neaktuálny. Sú tam uvedené slovenské koruny a aj názvy
komisií sú odlišné.
Starosta obce – pri prechode na euro sa to upravilo jedným uznesením. Ďalej starosta obce
informoval, ţe pripravuje stretnutie poslancov, ktorí budú mať záujem, kde by sa hlavne noví
poslanci oboznámili s VZN a zákonmi.
Rokovací poriadok
Článok 1 – bez pripomienok
Článok 2
Ing. Antalík – čo sa týka ods.2 – ak to vyplýva zo zákona tak ho navrhuje vypustiť, ak nie tak
ponechať znenie podľa starého rokovacieho poriadku.
Hlasovanie za zmenu bodu 2 tak ako bol v starom rokovacom poriadku
Za – 0
Proti – 9 /Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Mgr. Kračmer, Mgr.
Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
Zdrţal sa – 1 /Ing. Antalík/
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za vypustenie bodu 2 z rokovacieho poriadku
Za – 9 /Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr. Kračmer, Mgr.
Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
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Proti – 1 /Ing. Jesenský/
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Článok 3
Mgr. Kračmer navrhol zmeniť v ods. 6 „mandátovej komisii“ na „predsedajúcemu“.
Hlasovanie za návrh Mgr. Kračmera
Za – 10 /Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Kračmer, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Ing. Antalík navrhol doplniť do bodu 14/12 „ak ju OZ zriadi“
Zástupca starostu – je to len odporúčaný program.
Článok 4
Ing. Čanády navrhol, aby v bode bolo uvedené, ţe OZ sa zvoláva častejšie, 1 krát za mesiac.
Starosta obce – je to kompetencia starostu, teraz má pripravený návrh termínov zasadnutí.
Zástupca starostu – v zákone o obecnom zriadení je určené, ţe OZ zvoláva starosta a je tam aj
uvedené čo v prípade, ak nezvolá.
Mgr. Hrivnáková tieţ navrhla, aby sa OZ schádzalo častejšie.
Ing. Antalík – bol by problém sa stretávať častejšie?
Mgr. Kračmer – keď predloţí starosta návrh termínov, potom sa uvidí a v zákone sa hovorí,
kedy môţu poslanci zvolať OZ.
p. Kručinský – v zákone o obecnom zriadení je uvedené ako môţu poslanci zvolať OZ
a v minulosti s tým nikdy neboli problémy.
Ing. Čanády – nemusíme hlasovať, ak sa dohodneme na pláne OZ častejšie.
Ing. Antalík navrhol v bode 4 doplniť za „raz za tri mesiace“ „zasadá podľa pripraveného
a schváleného plánu zasadnutí OZ s hlavnými bodmi programu na kalendárny rok“.
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka
Za – 3 /Ing. Čanády, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák/
Proti – 2 /Ing. Jesenský, p. Kručinský/
Zdrţal sa – 5 /Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Mgr. Hrivnáková, JUDr. Liskaj/
Návrh nebol prijatý.
Mgr. Kračmer v bode 8 navrhol neuvádzať o 15 h alebo uviesť iný čas, napr. ţe začiatok
rokovania je o 16,00 h.
Ing. Antalík – bod 9 – keď sme neschválili plán zasadnutí, tak sú vlastne všetky neplánované.
Starosta obce navrhol vynechať bod 9.
Hlasovanie za návrh starostu obce vynechať bod 9
Za – 8 /Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Mgr. Kračmer, Mgr.
Hrivnáková, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
Proti – 1 /Ing. Novysedlák/
Zdrţal sa – 1 /Ing. Antalík/
Návrh bol prijatý.
Článok 5
Ing. Antalík – navrhol v bode 2 doručovať materiály nie za 5 dní ale za 7 kalendárnych dní.
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka
Za – 8 /Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr. Kračmer, Mgr.
Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský/
Proti – 1 /JUDr. Liskaj/
Zdrţal sa – 1 /Ing. Jesenský/
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Návrh bol prijatý.
Článok 6 – bez pripomienok
Článok 7
Ing. Antalík – navrhol body 4,5,6,7,8 presunúť do článku 10
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Článok 8 – bez pripomienok
Článok 9
Mgr. Hrivnáková navrhla v bode 14 doplniť „môţe dať každý poslanec OZ“ a za tým
vypustiť slová „... ktorý v diskusii k danému programu nevystúpil“.
Hlasovanie za návrh Mgr. Hrivnákovej
Za – 10
Proti - 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Ing. Antalík – v bode 17 zmeniť dobu zverejnenia na webovej stránke na trvalo alebo aspoň
počas funkčného obdobia.
Starosta obce navrhol po dobu štyroch rokov od zasadnutia OZ.
Hlasovanie za návrh starostu obce
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Ing. Novysedlák navrhol bod 17 a 18 presunúť do článku 11.
Hlasovanie za návrh Ing. Novysedláka
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Článok 10 – bez pripomienok.
Článok 11
Ing. Antalík navrhol v bode 4 uviesť maximálne do 7 kalendárnych dní.
Zástupca starostu – starosta má zo zákona 10 dňovú lehotu na podpísanie uznesení
a uznesenia sú súčasťou zápisnice.
Článok 12
Ing. Antalík navrhol v bode 2 doplniť za starostu „a členov obecnej rady“.
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Ing. Antalík navrhol v bode 5 zmeniť 30 dní na 15 dní.
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Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Článok 13 – bez pripomienok
Článok 14 – bez pripomienok
Hlasovanie za schválenie rokovacieho poriadku
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Rokovací poriadok bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.1/2011 takto :
OZ v Turanoch
I. prerokovalo
návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Turany
II. schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Turany
5. Ustanovenie a voľba členov obecnej rady a komisií OZ
Poslanci materiál obdrţali písomne /príloha č.2/.
Zástupca starostu – najprv musíme hlasovať , či zriadime obecnú radu alebo nie.
Ing. Novysedlák – máme štatút, v ktorom je uvedené, ţe sa zriaďuje obecná rada.
Zástupca starostu – hovorí sa tam, ţe „môţe“ zriadiť.
Hlasovanie za zriadenie obecnej rady
Za – 9 /Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr. Kračmer, Mgr.
Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
Proti – 0
Zdrţal sa – 1 /Ing. Jesenský/
Zriadenie obecnej rady bolo schválené.
Mgr. Kračmer navrhol, aby boli voľby tajné.
Hlasovanie za návrh Mgr. Kračmera
Za – 6 /Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr. Kračmer, Mgr. Hrivnáková, Ing.
Novysedlák/
Proti - 4 /Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
Zdrţal sa – 0
Poslanci schválili tajné voľby.
Poslanci tajnou voľbou volili členov obecnej rady. Zástupca starostu oznámil výsledky.
Hlasovacie lístky odovzdalo všetkých 10 poslancov. Ing. Novysedlák získal 10 hlasov, Ing.
Antalík 6 hlasov a Ing. Jesenský 4 hlasy. Za členov obecnej rady boli zvolení Ing. Novysedlák
a Ing. Antalík.
Voľba členov komisií
Mgr. Kračmer navrhol, aby sa na dnešnom OZ volili len predsedovia komisií a členovia,
ktorí sú poslancami, pretoţe vie, ţe s niektorými členmi sa nehovorilo a môţe sa stať, ţe
odmietnu členstvo v komisii a voľby by sa znovu opakovali.
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Zástupca starostu – pri zostavovaní návrhu zloţení komisií sme vychádzali z návrhu Ing.
Novysedláka a z návrhov navrhovaných predsedov komisií.
Starosta obce navrhol, aby sa volili len predsedovia komisií a oni potom navrhnú členov
komisií.
Hlasovanie za návrh starostu, aby sa volili len predsedovia komisií
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Poslanci tajnou voľbou volili predsedov komisií.
Zástupca starostu oznámil výsledky. Hlasovacie lístky odovzdalo všetkých 10 poslancov.
Predseda komisie pre ekonomiku a plán :
p. Kručinský získal 5 hlasov a Ing. Antalík 5 hlasov. Voľba sa presúva na budúce OZ.
Predseda komisie sociálnych vecí a sluţieb : Mgr. Hrivnáková
Predseda komisie výstavby, ţivotného prostredia a verejného poriadku : Ing. Novysedlák
Predseda komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov : Ing. Jesenský
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu : JUDr. Liskaj.
Ing. Jesenský poţiadal, aby na dnešnom OZ poslanci zvolili aj členov komisie školstva,
športu, kultúry a informovanosti občanov, pretoţe je potrebné schvaľovať dotácie pre kluby
a komisia taktieţ organizuje akcie. Ako predseda komisie navrhol členov Mgr. Martina
Adamova, Mgr. Janu Sobekovú, Mgr. Janu Otrubovú a Mgr. Jozefa Liskaj a zároveň navrhol,
aby bola voľba verejná.
Hlasovanie za návrh Ing. Jesenského, aby boli voľby členov komisie verejné
Za – 8 /Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Mgr. Hrivnáková, Ing.
Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
Proti – 0
Zdrţal sa – 2 /Ing. Antalík, Mgr. Kračmer/
Poslanci schválili verejné voľby členov komisie.
Hlasovanie za návrh Ing. Jesenského, aby sa členmi komisie školstva, športu, kultúry
a informovanosti občanov stali Mgr. Adamov, Mgr. Sobeková, Mgr. Otrubová, Mgr.
Jozef Liskaj
Za – 8 /Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Mgr. Hrivnáková, Ing.
Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
Proti – 0
Zdrţal sa – 2 /Ing. Antalík, Mgr. Kračmer/
Členovia komisie boli zvolení.
Ing. Novysedlák stiahol svoj návrh na vytvorenie novej komisie. Navrhol, aby do názvu
komisie pre ekonomiku a plán bolo doplnené „ a rozvoj podnikania “.
Starosta obce akceptoval návrh Ing. Novysedláka, zapracuje sa to do aktualizovaného štatútu.
Zástupca starostu navrhol, aby komisia sociálnych vecí a sluţieb mala názov ako je uvedený
v štatúte.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.2/2011 takto :
OZ v Turanoch
I. zriaďuje
- obecnú radu
II. určuje
- počet členov obecnej rady na 3
III. zvolilo
- dvoch členov obecnej rady, a to : Ing. Dušana Antalíka a Ing. Dušana Novysedláka
uznesenie č.3/2011
OZ v Turanoch
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I. zriaďuje
Ako svoje stále komisie s maximálnym počtom členov 7
1. komisiu pre ekonomiku a plán
2. komisiu sociálnu-zdravotnú
3. komisiu výstavby, ţivotného prostredia a verejného poriadku
4. komisiu školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
5. komisiu na ochranu verejného záujmu
II. volí
predsedov a členov jednotlivých komisií OZ :
1. komisia sociálno-zdravotná
predseda : Mgr. Marta Hrivnáková
2. komisia výstavby, ţivotného prostredia a verejného poriadku
predseda : Ing. Dušan Novysedlák
3. komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
predseda : Ing. Ivan Jesenský
členovia : Mgr. Martin Adamov,Mgr.Jana Sobeková,Mgr.Jana Otrubová, Mgr. Jozef Liskaj
4. komisia na ochranu verejného záujmu
predseda : JUDr. Ľubomír Liskaj
6. Upustenie od vymáhania pohľadávok obce
Poslanci materiál obdrţali písomne /príloha č.3/.
Bc. Čanádyová vyjadrila názor, ţe ak upustíme od vymáhania pohľadávok od osôb uvedených
v zozname a dozvedia sa to ostatní, tak nebudú tieţ platiť.
Zástupca starostu odpovedal, ţe na kaţdý prípad bude vydané rozhodnutie starostu a podľa
zákona nebude doručené dlţníkovi, ktorý sa o tom nemá dozvedieť.
Ing. Novysedlák – čo sa týka Snahy mali sme to vymáhať skôr ako došlo ku konkurzu a čo sa
týka fyzických osôb, tak nech to aspoň odrobia formou obecných prác.
Starosta obce – čo sa týka Snahy z našej strany boli urobené všetky kroky.
Zástupca starostu – pokiaľ dotyčný človek nesúhlasí, my ho nemôţeme donútiť vykonávať
verejnoprospešné práce.
p. Kručinský – na kaţdej ekonomickej komisii sme pohľadávky prejednávali, ale dnes nie je
reálne donútiť ľudí, aby s tým niečo urobili a náš právny systém ich nedonúti, aby si to
odpracovali.
Hlasovanie za návrh trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok obce podľa návrhu
Za – 8 /Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Hrivnáková, p. Kručinský, JUDr. Liskaj/
Proti – 0
Zdrţal sa – 2 /Mgr. Kračmer, Ing. Novysedlák/
Poslanci schválili návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok obce.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.5/2011 takto :
OZ v Turanoch
I. prerokovalo
- materiál analyzujúci niektoré nevymoţiteľné pohľadávky obce Turany
II. súhlasí
- s trvalým upustením od vymáhania pohľadávok obce Turany voči dlţníkom uvedeným
pod bodmi 1 aţ 8 uvedeného materiálu

8

7. Návrh na pridelenie voľných obecných bytov
Poslanci materiál obdrţali písomne /príloha č.4/.
Starosta obce informoval, ţe MUDr. Ivaňová nemôţe prijať byt, ktorý jej bol pridelený
a zároveň odporučil, aby bol byt vyuţitý pre potreby obce.
Zástupca starostu apeloval na sociálnu komisiu, aby starostlivo vyberala nájomníkov aj podľa
finančných pomerov.
Starosta obce uviedol, ţe v budúcnosti by sa moţno nájomníkom dali byty odpredať do ich
vlastníctva.
Hlasovanie o pridelení bytov podľa návrhu
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Pridelenie bytov podľa návrhu bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.7/2011 takto :
OZ v Turanoch
I. prerokovalo
- informáciu o uvoľnení obecného nájomného bytu
II. schvaľuje
a/ pridelenie bytu č.3 na ulici Červenej armády č. 1730 v Turanoch manţelom Ivanovi
Facunovi st. a Zdenke Facunovej
b/ pridelenie bytu č.1 na ulici Červenej armády č.1730 v Turanoch manţelom Ľubomírovi
Keselému a Alţbete Keselej
8. Schválenie mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce
Poslanci materiál obdrţali písomne /príloha č.5/.
Starosta obce informoval prítomných o pripravovanom projekte lyţiarskych beţeckých tratí
na Trusalovej.
Hlasovanie za schválenie projektu
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Projekt bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.4/2011 takto :
OZ v Turanoch
I. prerokovalo
- ţiadosť Obce Turany o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
SR-ČR 2007-2013
II. schvaľuje
a/ predloţenie ţiadosti o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
SR-ČR 2007-2013 na realizáciu mikroprojektu „Šport, príroda, kultúra – spoločné veci
zbliţujú aj cez hranicu“
b/ zabezpečenie realizácie projektu po jeho schválení
c/ spolufinancovanie projektu vo výške 1.048,75 € obcou Turany
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9. Prerokovanie a schválenie plánu práce HK na 1.polrok 2011
Poslanci materiál obdrţali písomne /príloha č.6/.
Mgr. Kračmer navrhol doplniť do plánu činnosti vykonať kontrolu ubytovacích zariadení
a kontrolu platenia dane z ubytovania v I. polroku.
Hlasovanie za návrh Mgr. Kračmera
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Mgr. Hrivnáková navrhla, aby hlavný kontrolór sledoval pohľadávky po lehote splatnosti.
Hlasovanie za návrh Mgr. Hrivnákovej
Za – 10
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Ing. Antalík – v pláne činnosti HK je termín kontroly inventarizácie jún 2011 a tieţ kontrola
pokladničných dokladov, je to dlhá doba.
Hlavný kontrolór navrhol preloţiť bod 2 s bodom 10 a tieţ bod 3 s bodom 9.
Ing. Novysedlák navrhol, aby HK spolu s pracovníčkou obce vykonal fyzickú kontrolu
v súvislosti s daňou z nehnuteľnosti. Do 30.6.2011 juţnú časť a do konca roku severnú časť
obce.
Mgr. Kračmer sa zaujímal, či na najbliţšom OZ podá hlavný kontrolór správu
o uskutočnených kontrolách.
Hlavný kontrolór – áno.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.6/2011 takto :
OZ v Turanoch
I. prerokovalo
- plán práce HK na 1.polrok 2011
II. schvaľuje
- plán práce HK na 1.polrok 2011
10. Diskusia a interpelácie poslancov
Starosta obce informoval prítomných, ţe obec dostala ponuku stať sa členmi
Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec. Je financovaná z ministerstva hospodárstva,
členské je 100,- € ročne.
p. Kručinský – mali by odprezentovať svoju činnosť, aké sú ich zámery.
Hlasovanie o vstupe obce do Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec
Za – 9 /Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Kračmer, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, JUDr. Liskaj/
Proti – 0
Zdrţal sa – 1 /p. Kručinský/
Vstup obce do agentúry bol schválený.
Starosta obce informoval o termínoch zasadnutí OZ na I. polrok 2011 – 9.3.2011 a 8.6.2011.
V prípade potreby budú určené aj iné termíny zasadnutí.
Mgr. Kračmer navrhol umiestniť na stránku obce kontakty na poslancov.
p. Kručinský vzhľadom na reči, o ktorých sa dopočul, o skupine opozičných poslancov
v zastupiteľstve, vyzval všetkých poslancov, aby pracovali spoločne pre občanov a nedelili sa
na opozíciu a koalíciu.
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Ing. Novysedlák poţiadal, aby obec poskytla miestnosť pre poslancov, kde by sa mohli
schádzať spolu poslanci alebo stretávať sa s občanmi.
Starosta obce – zatiaľ prichádza do úvahy zasadačka OÚ.
Ing. Novysedlák – prečo sa nič nerobí ohľadom IBV Turany? Navrhol urobiť novú analýzu,
aby sme mohli nájsť východiská a riešenia.
Starosta obce – plníme uznesenia z minulých OZ čo sa týka výmeny pozemkov a tým by sa
dal vyriešiť prvý rad v lokalite Na Mohylky, čo sa týka druhého radu došlo k zmene
správkyne.
Ing. Antalík navrhol urobiť analýzu aký je súčasný stav a aké budú riešenia.
Ing. Novysedlák poţiadal starostu o pripravenie projektu rekonštrukcie podchodu.
Starosta obce uviedol, ţe sa na tom pracuje, je nutné riešiť komplexne celý podchod.
p. Kručinský navrhol zistiť aký je stav riešenia podchodu v spoločnosti Ţeleznice SR, keďţe
sa to nachádza v ţelezničnom koridore.
Ing. Novysedlák – na minulom OZ bolo uloţené p. Feriančekovej pripraviť návrh VZN, ktoré
sa týka vývozu komunálneho odpadu pre rok 2011. Nespravilo sa to, tak nech to pripraví
pre rok 2012. V súvislosti s daňou z nehnuteľnosti dane by sa výmery mali posielať
skôr, aby pohľadávky neprechádzali do ďalšieho roka.
Starosta obce – pracovníčka dostala pokyn do konca apríla odoslať výmery.
Ing. Novysedlák
- bol vydaný organizačný poriadok OÚ? /starosta obce – je spracovaný, je pred vydaním/
- poţiadal, aby sa materiály na OZ premietali na stenu /starosta obce – súhlasí/
- v akom stave je projekt na ZŠ? /starosta obce – stále je na ministerstve, čaká na podpis/
- projekt cestovný ruch /starosta obce – bude informovať poslancov na stretnutí/
- čo sa bude robiť so Ţelezničnou ulicou? /starosta obce –uplatnili sme reklamáciu na ZIPP
Bratislava, dali sme vypracovať znalecký posudok, riešime to spolu s Turčianskou
vodárenskou spoločnosťou./
- pripomenul, ţe nový rozpočet na rok 2011 sa schvaľoval s tým, ţe nové OZ ho bude
upresňovať.
Ing. Válek sa zaujímal, čo sa bude robiť s lokalitou Na Mohylky. Či vôbec mieni OZ riešiť
túto lokalitu, hlavne čo sa týka kanalizácie. Stavebníci by radi vedeli konkrétny termín, uţ dva
roky sa hovoria všeobecné informácie.
Starosta obce – obec nemôţe riešiť problém s E-Trade, to je vec fyzických osôb. Konkrétne
uznesenia sú z jesene vlaňajšieho roku týkajúce sa výmeny pozemkov, záujemcovia
o pozemky sú, ale keď mali zaplatiť, tak nezaplatili. Čo sa týka kanalizácie vodárenská
spoločnosť to bude riešiť, len keď bude vysporiadaná komunikácia.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.8/2011 takto :
OZ v Turanoch
I. prerokovalo
- návrh termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1.polrok 2011 predloţený starostom
obce
II. schvaľuje
- plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1.polrok 2011
uznesenie č.9/2011
OZ v Turanoch
I. prerokovalo
- návrh na schválenie členstva obce Turany v záujmovom zdruţení právnických osôb
Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec
II. schvaľuje
- prihlášku obce Turany za člena Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Turiec
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11. Návrh na uznesenie
Za celkové znenie uznesenia sa nehlasovalo, lebo všetky body uznesenia boli
odhlasované počas zasadnutia.
12. Záver
Zo strany poslancov OZ uţ neboli ţiadne otázky a pripomienky, starosta prítomným
poďakoval za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

I. overovateľ : Mgr. Peter Kračmer
II. overovateľ : Bc. Oľga Čanádyová
Zapísala : Ing. Erika Černeková

