ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.04.2013 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, JUDr.
Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák
Hlavný kontrolór : Ing. Jaroslav Hlavatý
Ospravedlnený : Ing. Martin Čanády
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 : Mgr. Marta Hrivnáková, Martin Kručinský, Mgr. Soňa Mišutová.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení uznesení OZ
5. Informácia o stave pohľadávok obce k 31.12.2012
6. VZN obce Turany o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev na území obce
Turany
7. Správa o činnosti komisií OZ za rok 2012
8. Prevody nehnuteľností
9. Prerozdelenie kapitálových výdavkov rozpočtu obce na rok 2013
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov
12. Schválenie uznesenia
13. 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.
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2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Informoval o doplnení bodu č.8
o žiadosť p. Haľamu o odkúpenie pozemku a v bode č.10 bude podaná informácia
o financovaní záujmového vzdelávania a pridelenie bytu.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Novysedlák a Mgr. Adamov neboli počas hlasovania prítomní).
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 Martina
Kručinského, Mgr. Martu Hrivnákovú a Mgr. Soňu Mišutovú.
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie :
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
(Ing. Novysedlák a Mgr. Adamov neboli počas hlasovania prítomní).
Návrhová komisia bola schválená.
16,15 hod – vystúpenie občanov
Z občanov nevystúpil nikto.
4. Správa o plnení uznesení OZ
Hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení
(príloha č.1) a predložil správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 14.2.2013 do 15.4.2013
(príloha č.2).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 23/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol od 14.2.2013 do 15.4.2013
5. Informácia o stave pohľadávok obce k 31.12.2012
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.3). Správu predložil
zástupca starostu JUDr. Liskaj. Čo sa týka dane z nehnuteľnosti najväčší problém je s Novou
Drevinou. Všetky nedoplatky voči firme boli uplatnené v exekučnom konaní a následne aj
v konkurznom konaní. Treba však zdôrazniť, že vymožiteľnosť týchto pohľadávok je
prakticky nulová.
p. Kručinský navrhol pokúsiť sa predať pohľadávku firmy Nová Drevina niektorej firme,
ktorá sa tým zaoberá.
Starosta obce – skúsime to urobiť.
Mgr. Hrivnáková – je proti tomu, aby sme odpúšťali dlhy.
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Mgr. Kračmer – navrhol aktualizovať zoznam neplatičov na webe aj na tabuli. Tiež súhlasí
s tým, aby sme oslovili firmu s ponukou na odkúpenie pohľadávky.
(pozn. prišiel Ing. Novysedlák)
Starosta obce informoval, že na júnovom zasadnutí bude podaná ďalšia správa o stave
pohľadávok.
Vystúpenie občanov :
p. Cecko Rudolf – požiadal o vyčistenie priepustí na ul. Mohylka oproti pekárni, pretože sú
zapchaté a voda nemá kam odtekať, stojí na ceste.
Starosta obce – priepuste zapchal p. Sajdák, ktorému patrí pozemok a voda mu ho
znehodnocovala. Chceme urobiť odvodňovací žľab z nadjazdu a voda sa zvedie na obecný
pozemok.
p. Revallo Branislav – upozornil na zahmlievanie dopravného zrkadla pri rampách, je to
nebezpečné pre vodičov aj pre chodcov.
p. Cecko - navrhol umiestniť kameru pred zberný dvor, pretože ľudia tam robia neporiadok.
Ing. Jesenský v súvislosti so zberným dvorom tiež upozornil na neporiadok, ktorý tam robia
občania mimo otváracích hodín, keď nechávajú odpad pred bránou a odporučil informovať
občanov obecným rozhlasom alebo dať kameru.
p. Kručinský – zberný dvor by mal byť otvorený dlhšie aspoň v tomto období.
Ing. Antalík – mali by sme zvážiť možnosť v tomto období predĺžiť otváracie hodiny
v sobotu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.10/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o stave pohľadávok obce Turany k 31.12.2012
II. berie na vedomie
Správu o stave pohľadávok obce Turany k 31.12.2012
III. ukladá
zástupcovi starostu obce aktualizovať stav pohľadávok týkajúcich sa bytov a informovať o stave
pohľadávok k 31.3.2013
T : júnové OZ

6. VZN obce Turany o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev na území obce
Turany
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.4). Návrh predložil
zástupca starostu JUDr. Liskaj. Informoval o návrhu pomenovania dvoch ulíc. Jedna je v časti
Na Mohylky a odbojári navrhli pomenovanie po generálovi Nosákovi. Druhá ulica je
v lokalite Dielec a navrhujeme Do Krpelian.
Ďalšie návrhy predložili Mgr. Hrivnáková a Ing. Novysedlák.
Mgr. Hrivnáková – navrhla, aby sme upustili od pomenovania ulíc po osobách. Navrhla názvy
Pleso a Drevinská.
Ing. Novysedlák – pokiaľ ide o Príjazdnú ulicu dal návrh Na Dielci a Trnové lúky,
ale stotožňuje sa s názvom Do Krpelian. Čo sa týka druhej ulice dal návrh, aby sa volala
po katolíckom farárovi Ladislavovi Strmeňovi.
Ing. Antalík – nepáči sa mu postup prípravy tohto celého, mali by sme to dať na verejnú
diskusiu občanom Turian.
JUDr. Liskaj – zákon o obecnom zriadení hovorí ako postupovať pri schvaľovaní VZN. Ten
kto má záujem do toho zasiahnuť môže, lebo je to zverejnené na úradnej tabuli aj na stránke.
p. Kručinský – keď dávame názvy ulíc, mali by sme dbať aj na to, že ľudia ich budú používať
a nedávať zložité názvy.
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Mgr. Kračmer – veľa času venujeme veciam, ktoré nemajú súvis s tým, čo by sme mali robiť.
Mali by sme sa zjednotiť na názve. Postup akým sa to deje, je správny.
Ing. Jesenský – súhlasí s Mgr. Kračmerom. Návrh na pomenovanie ulice dala aj komisia
školstva. Ul. gen. Nosáka bol jeden z návrhov aj komisie a súhlasí s ním a taktiež aj
s návrhom Do Krpelian.
Ing. Nosák , vnuk gen. Nosáka - určite by to bolo cťou pre celú rodinu. Boli roky kedy sa
o tom nemohlo hovoriť, ale po čase vyšlo viac publikácií kde sa dá o ňom dočítať, o tom čo
robil a pomenovanie ulice podľa neho by bolo určite aj pre neho zadosťučinením.
Hlasovanie za návrh Mgr. Hrivnákovej – pomenovanie ulice v Turanoch ako „Drevinská“ :
Za - 4 (Mgr. Hrivnáková, Mgr. Mišutová, Ing. Novysedlák, Bc. Čanádyová)
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za návrh Ing. Novysedláka – Ulica Ladislava Strmeňa :
Za – 1 (Ing. Novysedlák)
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za návrh – Ulica gen. Nosáka :
Za – 3 (Ing. Jesenský, JUDr. Liskaj, Kručinský)
Návrh nebol prijatý.
Starosta obce stiahol materiál z rokovania.
7. Správa o činnosti komisií OZ za rok 2012
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.5,6,7,8,9). Správy
predložili predsedovia komisií a Ing. Bačeová za komisiu pre ekonomiku.
p. Kručinský – komisia pre ekonomiku a plán nemá stále predsedu a tým pádom nikto
nezvoláva komisiu. Ako to bude ďalej?
Starosta obce – dorieši sa to na zasadnutí OR rozšírenom o poslancov v polovici mája.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 11/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správy o činností komisií pri OZ Turany za rok 2012
II. berie na vedomie
Správy o činnosti komisií pri OZ Turany za rok 2012
8. Prevody nehnuteľností
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.10).
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – komisia výstavby navrhla predať parc. 997/1 p. Viere
Pavelicovej. Parcela je zastavaná. Navrhujeme, aby bol vyhotovený geometrický plán
a znalecký posudok a náklady sa pripočítajú k cene.
(pozn. prišiel Mgr. Adamov)
Ing. Jesenský sa zaujímal, či sa p. Pavelica podieľal na výstavbe chodníka, lebo keď sme to
odsúhlasovali, mali sme takú požiadavku.
Starosta obce – nie.
Mgr. Hrivnáková – potvrdila pripomienku Ing. Jesenského, odsúhlasovali sme to do užívania
a mal sa podieľať na vybudovaní chodníka.
Mgr. Kračmer – zákon o obecných pozemkoch hovorí jasne, malo to byť ako prípad hodný
osobitného zreteľa a preto sa zdrží. Keď sa bude schvaľovať predaj osobitným zreteľom,
tak môže hlasovať za.
Zástupca starostu – je to zastavaný pozemok, komu to ponúkneme?
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Starosta obce – teraz schvaľujeme, že sa urobí geometrický plán a znalecký posudok.
Hlasovanie za podmienečný súhlas odpredaja časti parcely KN-C 997/1 o výmere cca 25 m²
Viere Pavelicovej, bytom Osloboditeľov 1163/66, Turany s tým, že presná výmera
predávanej nehnuteľnosti bude stanovená po vyhotovení geometrického plánu :
Za – 8 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Antalík, Mgr. Mišutová,
Ing. Novysedlák, Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Mgr. Kračmer, Mgr. Hrivnáková)
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o ponuke na darovanie pozemkov pod miestnu
komunikáciu v lokalite Černík.
Hlasovanie za uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Milanom Rantom a Vladimírom Rantom
ako darcami na strane jednej a Obcou Turany ako obdarovaným na strane druhej,
predmetom ktorej je bezodplatný prevod vlastníctva parcely KN- C 3191/33 o výmere
345 m² do vlastníctva obce Turany :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Hlasovanie za uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Jaroslavom Majtáňom, Jánom Zacharom,
Jaroslavom Zacharom a Emíliou Polákovou ako darcami na strane jednej a Obcou Turany
ako obdarovaným, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam
nachádzajúcim sa v k. ú. Turany: parcela KN-C3191/37, TTP o výmere 211 m² a parcela
KN- C 3191/40, TTP o výmere 81 m² do vlastníctva obce Turany :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Starosta obce – na základe uznesenie OZ č.21/2012 bola uzatvorená zmluva o uzatvorení
budúcej kúpnej zmluvy medzi Jánom Haľamom a obcou Turany na odpredaj nehnuteľnosti
pozemku parc. č. KN-C 3543/22.
JUDr. Liskaj – v materiáli, ktorý sme ako poslanci dostali bol návrh, že obec odkúpi väčšiu
časť parcely a zvyšok stavebníci. Za celý rok nič nekúpili, obec sa zaviazala tak, že urobila
zmluvu o budúcej zmluve. Má obavy, že keď to my kúpime, bude tlak, aby sme kúpili aj
zvyšok.
Mgr. Adamov – poslanec Ing. Čanády vysvetľoval všetkým ako to je a teraz JUDr. Liskaj
polemizuje o týchto veciach. Veď inde kto nám niečo odkupoval a sľúbil? Ako prispeli
stavebníci na ulici v lokalite Na Mohylky na ulici za p. Kručinským?
p. Kručinský – ale malo by to byť naraz v jednom konaní.
Hlasovanie za odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosť –pozemku v k.ú. Turany
a to parc. KN-C č.3543/22 trvalé trávnaté porasty o výmere 1831 m² vedenej na LV č.5418
od Jána Haľamu, r. Haľama, Železničná 991/18, Turany v 109/128 za cenu 3.165,20 € :
Za – 6 (Ing. Antalík, Mgr. Kračmer, Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Ing. Novysedlák,
Bc. Mišutová)
Proti – 0
Zdržal sa – 4 (JUDr. Liskaj, Ing. Jesenský, Mgr. Hrivnáková, Kručinský)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o pripravovanom odpredaji časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Turany
č. KN-C 997/1 o výmere cca 25 m²
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II. predbežne súhlasí
s odpredajom časti parcely KN-C 997/1 o výmere cca 25 m² Viere Pavelicovej, bytom
Osloboditeľov 1163/66, Turany s tým, že presná výmera predávanej nehnuteľnosti bude
stanovená po vyhotovení geometrického plánu
III. ukladá
p. Anne Machajdovej
a/ zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku na ocenenie novovytvorenej parcely
a so započítaním nákladov spojených s vyhotovením posudku, ako aj geometrického
plánu do kúpnej ceny
b/ návrh zmluvy predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie
Uznesenie č. 13/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o zámere Milana Rantu a Vladimíra Rantu na bezodplatný prevod parcely
KN-C 3191/33 o výmere 345 m² do vlastníctva obce Turany
II. schvaľuje
uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Milanom Rantom a Vladimírom Rantom ako darcami
na strane jednej a Obcou Turany ako obdarovaným na strane druhej, predmetom ktorej je
bezodplatný prevod vlastníctva parcely KN- C 3191/33 o výmere 345 m² do vlastníctva
obce Turany
Uznesenie č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o zámere Jaroslava Majtáňa, Jána Zachara, Jaroslava Zachara a Emílie
Polákovej ako spoluvlastníkov parciel .KN-C 3191/37 o výmere 211 m² a KN-C 3191/40
o výmere 81 m² bezodplatne previesť vlastníctvo k uvedeným parcelám do vlastníctva
obce Turany
II. schvaľuje
uzatvorenie darovacej zmluvy medzi Jaroslavom Majtáňom, Jánom Zacharom, Jaroslavom
Zacharom a Emíliou Polákovou ako darcami na strane jednej a Obcou Turany ako
obdarovaným, ktorej predmetom je bezodplatný prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam
nachádzajúcim sa v k. ú. Turany: parcela KN-C3191/37, TTP o výmere 211 m² a parcela
KN- C 3191/40, TTP o výmere 81 m² do vlastníctva obce Turany
Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosť – pozemku v k.ú. Turany a to parc.
KN-C č.3543/22 trvalé trávnaté porasty o výmere 1831 m² vedenej na LV č.5418 od Jána
Haľamu, r. Haľama, Železničná 991/18, Turany v 109/128 za cenu 3.165,20 €
II. schvaľuje
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosť – pozemku v k.ú. Turany a to parc.
KN-C č.3543/22 trvalé trávnaté porasty o výmere 1831 m² vedenej na LV č.5418 od Jána
Haľamu, r. Haľama, Železničná 991/18, Turany v 109/128 za cenu 3.165,20 €
9. Prerozdelenie kapitálových výdavkov rozpočtu obce na rok 2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.11). Jedná sa o návrh akcií
na tento rok.
Ing. Jesenský navrhol doplniť pod čiaru v zozname výmenu okien na MŠ Krížna
a na Kultúrnom centre.
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Mgr. Kračmer – výmena okien na MŠ môže ísť aj z bežných výdavkov.
Ing. Antalík – s niektorými vecami v návrhu súhlasí a s niektorými nie. Nesúhlasí so sumou
8.000,- € na stavebné projekty, rekonštrukcie komunikácií, vody a kanalizácia a tiež projekty,
štúdia IBV v obci.
Starosta obce – je to len návrh.
p. Kručinský – mali by sme si určiť priority, chodník na ul. Osloboditeľov možno počká,
ale bude treba riešiť napr. budovu družiny v základnej škole.
Hlasovania za jednotlivé návrhy :
- rekonštrukcia strechy na OÚ – všetci za
- dostavba hasičiarne – všetci za
- chodník na ul. Osloboditeľov – za 9, zdržal sa p. Kručinský
- spojnica cesty Obchodná a Mohylky – za 9, zdržal sa Mgr. Adamov
- vodovodná prípojka do MŠ Obchodná – za 9, proti Ing. Antalík
- kanalizácia – štadión – všetci za
- pasport dopravného značenia – vyčlenená suma 2.000,- € - všetci za
- stavebné projekty, rekonštrukcie komunikácií, vody a kanalizácie – nezaradí sa do návrhu
- výstavba parkovísk v južnej časti obce – všetci za
- projekty, štúdia IBV v obci (Dielec, Polík, Brodzany) – za 8 (Mgr. Adamov, Kručinský,
JUDr. Liskaj, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Mgr. Hrivnáková,
Ing. Novysedlák)
proti – Ing. Antalík
zdržal sa – Mgr. Mišutová
p. Kručinský – podmienil by to vypracovaním VZN, kde by sa jasne hovorilo napr. kto
z ktorej strany oplocuje pozemok, určila by sa stavebná čiara.
Mgr. Kračmer – dajme to za úlohu stavebnej komisii.
- vianočná výzdoba – vyčlenená suma 5.000,- € - všetci za
Mgr. Adamov informoval o ponuke na hokejové mantinely za sumu cca 20.000,- €, s tým,
že je to možné rozdeliť na 2 splátky – o tomto návrhu poslanci nehlasovali.
Mgr. Hrivnáková navrhla aj vybudovanie chodníka na ul. Mohylka od MKS po Kollárovu
ulicu a taktiež na Kollárovej ulici – o tomto návrhu poslanci nehlasovali.
Ing. Novysedlák – mali by sme tiež riešiť situáciu pri základnej škole.
Starosta obce požiadal poslancov, aby na zasadnutí obecnej rady predložili návrh na riešenie
situácie v súvislosti s parkovaním áut pri škole.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh kapitálových výdavkov obce Turany na rok 2013
II. schvaľuje
návrh kapitálových výdavkov obce Turany na rok 2013
10. Rôzne
Materiál obdržali poslanci 7 dní pre zasadnutím (príloha č.12).
Starosta obce predložil informáciu k záujmovému vzdelávaniu.
Ing. Jesenský – požiadal o prerokovanie v komisii školstva.
Mgr. Kračmer – počkal by na návrh komisie.
Mgr. Hrivnáková – nebudeme prispievať centrám v Martine?
Starosta obce – to rozhodne poslanecký zbor.
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Mgr. Hrivnáková informovala o tom, že v MŠ Obchodná sa uvoľňuje byt, Komisia odporučila
prideliť byt p. Pečitovej Petre, ale má dlh voči obci, takže byt jej bude pridelený až po
zaplatení dlhu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
žiadosť Petry Pečitovej, trvale bytom Budovateľská 757/4, Turany o pridelenie bytu
II. súhlasí
s pridelením bytu s podmienkou vyrovnania dlhu rodiny Pečitovej voči obci v termíne
do 31.5.2013
11. Interpelácie poslancov
Ing. Antalík – p. Kručinský povedal v súvislosti s jeho odstúpením z funkcie predsedu
komisie, že to bolo divadielko. Škoda, že nebol na poslednej obecnej rade, tam bolo divadlo.
Tam sa dohadovalo o kúpnej cene za náš pozemok, na ktorom ťaží Váhostav, a po hodine sa
zistí, že Váhostav nekupuje pozemky. Ako sa ďalej pokročilo v tomto probléme?
Starosta obce – tiež sa to dozvedel až na rade. Písomne sme vyzvali firmu GEO-NET
o stretnutie, niekoľko krát sa snažil s nimi telefonicky spojiť, ale nereagujú. Aj Ing. Čanády
radil, aby sme počkali. Okrem toho starosta obce informoval, že požiadal Ing. Čanádyho,
aby urobil kontrolné meranie skutočného stavu. Váhostav sa odvolal proti pokute, ktorú sme
vyrúbili a zatiaľ sme nedostali vyrozumenie.
Ing. Antalík navrhol k tomuto problému prijať uznesenie aj s termínom a riešiť tento problém.
Ing. Novysedlák – mali by sme to už doriešiť.
Ing. Antalík – navrhuje určiť termín pre štyroch zástupcov, ktorí sú poverení rokovať
- ďalej sa zaujímal ako prebieha proces uzatvárania nájomných zmlúv – konkrétne zmluva
na nájom pre pizzeriu, pretože dostali list nájomníkov bytov nad pizzeriou (príloha č.13).
Starosta obce – sú to nízko nákladové nájmy, kde máme aj smernicu, bolo to priamym
zadaním. Tento priestor bol dlho neobsadený.
Ing. Antalík – neporušuje sa zákon?
Starosta obce – toto môže starosta priamo.
Ing. Antalík – požiadal hlavného kontrolóra o prekontrolovanie spracovávania mzdovej
agendy na obecnom úrade v rokoch 2011 a 2012.
Ing. Novysedlák predložil písomne interpeláciu (príloha č.13).
Ing. Novysedlák – poukázal na nedodržiavanie rokovacieho poriadku v určitých bodoch –
čl. 11 hovorí, že zápisnice z OZ by mali byť uverejnené po dobu 4 rokov, na našej stránke
boli od r.2010, už je to opravené. V článku 12 sa hovorí, že interpelácia nie je časovo
limitovaná a podáva sa písomne. Poslanec ju môže predniesť aj ústne a písomné znenie doručí
zapisovateľke. A taktiež je v poriadku uvedené, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
by mali byť doručované poslancom. Sú zverejňované na našej stránke, ale nie všetci majú
internet.
- ďalej uviedol, že ako poslanci nemajú prehľad o vykonaných výberových konaniach - jedná
o verejné obstarávanie, cenové ponuky pri tovaroch a službách pre obec. Požiadal hlavného
kontrolóra o vykonanie kontroly doteraz vykonaných všetkých výberových konaní
pri tovaroch a službách pre obec za obdobie 2010-2012.
- v súvislosti s monografiou „Turany“, ktorá sa pripravovala od roku 1997, navrhol, aby sa
urobila rekapitulácia koľko finančných prostriedkov bolo vynaložených zo strany obce
a prečo nie je monografia dodnes urobená
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- v súvislosti s pozemkami v južnej časti obce navrhol vykonať analýzu súčasného stavu
a predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva harmonogram úloh pre predloženie
definitívneho návrhu na riešenie
- navrhol, aby pracovníci stavebného úradu predkladali kópiu vydaných rozhodnutí
na oddelenie miestnych daní.
Starosta obce – na interpeláciu odpovie v lehote.
Ing. Antalík – schválili sme štatút prevádzkarne a mali by sme menovať kontrolnú komisiu.
Mgr. Kračmer – navrhol, aby sa tomu venovali na stretnutí počas OR.
– v súvislosti s pizzeriou na Obchodnej ulici dostali list nájomníkov bytov.
Starosta obce – na list sme odpovedali, odpoveď dostali aj poslanci (príloha č.13).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 18/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
informáciu o nepovolenej ťažbe štrkov v lokalite parc. KN-E 2256
II. poveruje
komisiu v zložení Ing. Blahušiak, JUDr. Liskaj, Ing. Čanády, Mgr. Kračmer rokovať
s firmou Geo-Net, Martin o podmienkach predaj parc. KN-E 2256 v termíne do 15.5.2013
Uznesenie č. 19/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. ukladá
hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu spracovania mzdovej agendy na obecnom
úrade za roky 2011 a 2012
T : 15.5.2013
Uznesenie č. 20/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. ukladá
hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu doteraz vykonaných všetkých výberových
konaní – verejné obstarávania, cenové ponuky pre nákup kancelárskych a hygienických
potrieb pre obec Turany, obecný úrad za obdobie 2010-2012
T : júnové OZ
Uznesenie č. 21/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. ukladá
zástupcovi starostu obce pripraviť celkový prehľad vynaložených finančných prostriedkov
zo strany obce na monografiu Turany s predložením riešenia na jej definitívne vydanie
T : júnové OZ
Uznesenie č. 22/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. ukladá
zástupcovi starostu obce vykonať analýzu súčasného stavu pozemkov v južnej časti obce
patriacich p. Gomolovej a predložiť definitívne riešenie vysporiadania s obcou
T : júnové OZ
12. Schválenie uznesenia
Mgr. Hrivnáková predniesla návrh uznesenia z 2. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 9
Proti – 1 (p. Kručinský)
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Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 2.zasadnutia OZ.
13. 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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