ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.04.2014 v MKS v Turanoch
Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Adamov, Ing. Ivan Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová,
Ing. Martin Čanády, Mgr. Soňa Mišutová, Mgr. Marta Hrivnáková, JUDr. Ľubomír Liskaj,
Roman Maťko
Ospravedlnení : Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Martin Kručinský, hlavný
kontrolór Mgr. Peter Kračmer
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. Martina Čanádyho a Ing. Ivana Jesenského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
a volebnú komisiu v zložení : Mgr. Soňa Mišutová, Marta Hrivnáková, Bc. Oľga Čanádyová.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení uznesení OZ
6. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
8. Informácia o vývoji pohľadávok obce k 31.12.2013
9. Správa o činnosti Obecnej polície Turany
10. Správa o činnosti Obecného hasičského zboru Turany
11. Informácia o činnosti komisií OZ
12. Prehodnotenie lesného hospodárstva
13. Odpredaj parciel KN-C 552/12, 557/3 a 557/4
14. Rôzne
15. Diskusia a interpelácie poslancov
16. Schválenie uznesenia
17. Záver
O 16,00 hod vystúpenie občanov

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. Bod č.7 navrhol stiahnuť
z programu.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 6 (Ing. Ivan Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová, Ing. Martin Čanády, Mgr. Soňa Mišutová,
Mgr. Marta Hrivnáková, JUDr. Ľubomír Liskaj) Mgr. Martin Adamov nebol počas hlasovania
prítomný
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov Ing. Martina Čanádyho a Ing. Ivana Jesenského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej a volebnej komisie starosta obce navrhol poslancov : Mgr. Soňa
Mišutová, Mgr. Marta Hrivnáková, Bc. Oľga Čanádyová.
Hlasovanie za zloženie návrhovej a volebnej komisie :
Za – 6 (Ing. Ivan Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová, Ing. Martin Čanády, Mgr. Soňa Mišutová,
Mgr. Marta Hrivnáková, JUDr. Ľubomír Liskaj) Mgr. Martin Adamov nebol počas hlasovania
prítomný
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Návrhová komisia bola schválená.
5. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu písomne (príloha č.1).
Vzhľadom k tomu, že Mgr. Kračmer nebol prítomný o plnení uznesení informoval starosta
obce. Súčasťou je aj Správa o vykonaných kontrolách (príloha č.2).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 19/214
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o plnení prijatých uznesení
6. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca OZ
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.3).
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Starosta obce – keďže poslanec Mgr. Peter Kračmer bol zvolený do funkcie hlavného
kontrolóra, vzdal sa poslaneckého mandátu ako aj členstva v obecnej rade a v komisii pre
ekonomiku. Ako náhradník nastupuje ďalší kandidát v poradí, ktorý získal vo voľbách
najväčší počet hlasov. Na základe zápisnice miestnej volebnej komisie bol pozvaný p. Roman
Maťko na zasadnutie OZ, aby si prevzal osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
p. Roman Maťko zložil sľub poslanca a starosta obce mu odovzdal osvedčenie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 18 /2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
list Mgr. Petra Kračmera, ktorým sa vzdáva mandátu poslanca OZ, člena OR a člena
Komisie pre ekonomiku a plán pri OZ
II. vyhlasuje
nastúpenie Romana Maťku za poslanca OZ Turany
8. Informácia o vývoji pohľadávok obce k 31.12.2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.4).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 21 /2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o vývoji pohľadávok obce k 31.12.2013
II. berie na vedomie
informáciu o vývoji pohľadávok obce k 31.12.2013
9. Správa o činnosti Obecnej polície Turany
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.5).
Správu predložil Erich Szimanský náčelník Obecnej polície Turany.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 22 /2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2013
II. berie na vedomie
správu o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2013
10. Správa o činnosti Obecného hasičského zboru Turany
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.6).
Správu predložil Roman Maťko veliteľ Obecného hasičského zboru. Starosta obce vyslovil
pochvalu hasičom za ich prácu, okrem iného aj na rekonštrukcii hasičiarne.
p. Roman Maťko – informoval o zmenách týkajúcich sa hasičov. Je schválený zákon
o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Od 1.4.2014 už nie je Obecný hasičský zbor ale
Dobrovoľný hasičský zbor obce. Takže zostávajú dve zložky – Dobrovoľný hasičský zbor ako
občianske združenie a Dobrovoľný hasičský zbor ako jednotka obce. Ďalšia vec je materiál
plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov. Turany boli zaradené do najvyššej kategórie A1,
v mesiaci január sme dostali dotáciu za rok 2013 3.000,- €. Na rok 2014 sme znova požiadali
o zaradenie do kategórie A1.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 23/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti OHZ za rok 2013
II. berie na vedomie
správu o činnosti OHZ za rok 2013
III. vyslovuje poďakovanie
členom Obecného hasičského zboru Turany za ich aktívnu činnosť
11. Informácia o činnosti komisií OZ
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.7).
Správy o činnosti predkladali predsedovia jednotlivých komisií.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 20/214
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správy o činnosti komisií pri OZ za rok 2013
II. berie na vedomie
správy o činnosti komisií pri OZ za rok 2013
12. Prehodnotenie lesného hospodárstva
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.8).
Správu predložil lesný hospodár Ing. Branislav Reťkovský.
Ing. Martin Čanády – v správe chýba ekonomické vyjadrenie.
Starosta obce – celkovo sa vyťažilo 1004 m³ s tým, že už je tam aj časť vyťažená na začiatku
roka. Výdavky 13.159,- €, predaj dreva celkovo 772 m³ za 42.849,- €. Bude to v záverečnom
účte. Predaj dreva sa robí tak, že dávame inzerát do novín (Pravda), záujemcovia dávajú
ponuky, vyberáme najlepšiu z nich. Pri predaji dreva je ten, ktorý ťaží, firma, ktorá kupuje,
lesný hospodár a hlavný kontrolór obce.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 24/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu odborného lesného hospodára obce Turany o stave lesov k 31.12.2013
II. berie na vedomie
správu odborného lesného hospodára
13. Odpredaj parciel KN-C 552/12, 557/3 a 557/4
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.9).
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – na základe uznesenia č.9/2014 ohľadom žiadosti spoločnosti
Belholz o odkúpenie časti pozemkov bol vypracovaný žiadateľom geometrický plán. Obec
dala vypracovať znalecký posudok. Na základe tohto posudku bola cena vrátane ceny za jeho
vyhotovenie stanovená na 6.330,- €.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
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I. oboznámilo sa
s geometrickým plánom č. 161/2014 zo dňa 28.2.2014 a znaleckým posudkom č. 69/2014
vypracovaným znalcom Ing. Igorom Kovačkom
II. schvaľuje
odpredaj časti parcely KN-E 3682/220 vo vlastníctve obce Turany, a to:
-parcela č. KN-C 552/12- zastav. plocha o výmere 77 m²
-parcela č. KN-C 557/3- zastav. plocha o výmere 141 m²
-parcela č. KN-C 557/4- TTP o výmere 83 m²
spolu 301 m², ktoré boli oddelené na základe geometrického plánu č. 15/2014 zo dňa
17.2.2014 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 69/2014 vypracovaným znalcom Ing.
Igorom Kovačkom vrátane ceny za vyhotovenie znaleckého posudku, a to vo výške 6.330,00
EUR
14. Rôzne
Starosta obce – informoval o vstupe obce do Miestnej akčnej skupiny (MAS) Turiec.
V novom programovacom období v rokoch 2014-2020 bude možné čerpať finančné
prostriedky cez Ministerstvo pôdohospodárstva cez program LEADER, to je MAS, a cez
rozvoj vidieka. V minulosti prijalo zastupiteľstvo uznesenie o tom, že obec vstúpi do MAS,
ale vtedy sme vstup odložili. Teraz sa rozhodlo, že MAS bude zahŕňať obce v celom okrese.
Postupne by sa mali zapojiť všetky obce. Rozdeľovať peniaze bude komisia MAS s tým,
že 50% pôjde pre podnikateľov a 50% pre samosprávu. Zatiaľ má takú informáciu,
že pred vstupom by sme mali dať peniaze na náklady spojené so spracovaním programu
rozvoja, v ktorom sa bude hovoriť aj o tom, ako sa budú čerpať finančné prostriedky. Na našu
obec vychádza vstupný poplatok približne 1.000,- €.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – informoval o Asociácii horských sídiel Slovenska. Je to
združenie obcí, ktoré majú určitú nadmorskú výšku a snažia sa vydobyť si určité
kompenzácie, ktoré súvisia s tým, že podmienky vyššie položených sídiel sú ťažšie ako
v nížinách. Asociácii sa podarilo dosiahnuť, že dotácie, ktoré idú z podielových daní na obce
sa prepočítavajú určitým koeficientom v nadväznosti na nadmorskú výšku.
Starosta obce – je to kompenzácia za sťažené podmienky napr. s prihliadnutím na zimnú
údržbu. Členské by malo byť 250,- € ročne.
Starosta obce informoval o možnosti čerpania finančných prostriedkov z Recyklačného fondu
na vybudovanie zberného dvora do výšky 70.000,- € s 5% spolufinancovaním. Vidí v tom
možnosť ako ušetriť obecné prostriedky. Ešte sa musí zaplatiť projekt vo forme žiadosti.
V prípade, že by sa niečo zmenilo, starosta bude informovať poslancov. Ďalej informoval
o výsledkoch kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných prostriedkov
a majetku obce pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií, ktorú vykonal Najvyšší
kontrolný úrad SR v období od 2.8.2013 do 28.11.2013. Kontrolná skupina na základe
poznatkov zistených pri svojej previerkovej činnosti zostavila odporúčania na riešenie
zistených nedostatkov (príloha č.10). Ďalej starosta obce informoval o návrhu spoločnosti
Slovenské štrkopiesky na vydanie rozhodnutia o umiestnení pásového dopravníka, ktorým
chcú prepravovať štrk. Komisia výstavby nemá námietky k zámeru spoločnosti Slovenské
štrkopiesky k pásovej doprave v zmysle predloženého projektu, ak splnia podmienky dané
stavebným úradom.
Ing. Martin Čanády – spoločnosť sa odvolávala na to, že čo sa týka pozemkov, cez ktoré by
mal ísť dopravník, majú už zabezpečené nájomné zmluvy. Taktiež pozemky kde bude
dočasná skládka, tak to už majú tiež notársky pripravené aj s občanmi prerokované nájomné
zmluvy. Ak tieto veci dodržia komisia v tom nevidela problém.
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Starosta obce – mali by sme ešte žiadať stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti z dôvodu
prípadnej zmeny trasy diaľnice. Okrem toho spoločnosť predložila návrh zmluvy o spolupráci
s obcou, ale obec ju neprijala. Starosta obce pokračoval informáciou o podaní žaloby
na spoločnosť VÁHOSTAV-SK v súvislosti s nepovolenou ťažbou na obecnom pozemku.
Spoločnosť má záujem doťažiť štrk na dotknutej parcele. Starosta navrhol dať súhlas len
za podmienky, že nám najprv uhradia doterajšiu škodu a dajú zálohu za ďalší vyťažený štrk.
JUDr. Liskaj – ako poslanec súhlasí s takýmto riešením.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 25/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o Protokole o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia
verejných priestranstiev a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe
a obnove miestnych komunikácií z kontroly vykonanej NKÚ SR v obci Turany v čase
od 2.8.2013 do 22.11.2013
II. žiada starostu obce
zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov obce realizáciu odporúčaní na riešenie zistených
nedostatkov obsiahnutých v tomto protokole
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o založení MAS Turiec
II. schvaľuje
vstup Obce Turany za člena MAS Turiec
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o vstupe obce do Asociácie horských sídiel Slovenska
II. schvaľuje
prihlášku Obce Turany do Asociácie horských sídiel Slovenska
Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
súhlasí
s podaním žiadosti Obce Turany na vybudovanie zberného dvora v sume cca 70.000,- EUR
s 5% spolufinancovaním obce zo schválených finančných prostriedkov z Recyklačného fondu
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
súhlasí
so zámerom spoločnosti Slovenské štrkopiesky s.r.o. Veľký Slavkov k pásovej doprave
a skladovaniu kameniva v zmysle predloženého projektu za splnenia podmienok daných
stavebným úradom a s prihliadnutím na stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti
15. Diskusia a interpelácie poslancov
Ing. Jesenský sa informoval na rekonštrukciu kultúrneho centra.
Starosta obce – robíme výber cenových ponúk na okná.
Ďalej sa Ing. Jesenský vyjadril k výrubu stromov. Nahrádzame listnaté stromy ihličnatými,
ktoré neplnia tú istú funkciu. Nesúhlasí s výrubom stromov na cintoríne. Mali by sme
pristupovať citlivejšie k výrubom v obci a nie na každú žiadosť pozitívne reagovať.
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Starosta obce – súhlasí s Ing. Jesenským, že nie všetko sa má vyrubovať, ale niektoré stromy
sú po životnosti a ohrozujú ľudí ako napr. stromy pri MŠ Obchodná.
Ing. Jesenský ako predseda Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti informoval
o udeľovaní ocenení športovcom. Na tejto akcii bola udelená aj Cena obce Mgr. Marte
Hrivnákovej a mrzí ho, že bola minimálna účasť poslancov. Požiadal poslancov, aby sa to
v budúcnosti zmenilo, pretože je to dosť významná akcia, ide o stretnutie s mládežou a taktiež
stretnutie generácií, pretože oceňujeme aj zaslúžilých kultúrnych a športových dejateľov obce.
Ďalej informoval o Behu oslobodenia obce.
p. Stanislav Kapusta vedúci prevádzkarne – dal k dispozícii prevádzkarni vlastné auto LIAZ,
pretože prevádzkareň nemá prostriedky na opravy svojho auta. Auto dal k dispozícii
bez nároku na náhradu. Ak ho prevádzkareň neodkúpi môže ho prenajať za úhradu nákladov
ako platenie poistky, mýta a údržby.
Vystúpenie občanov
p. Jozef Matejčík – na komisii výstavby boli informovaní, že stavebný úrad vydal
rozkopávkové povolenie Turčianskej vodárenskej spoločnosti v rámci realizácie kanalizácie,
dávali sa do poriadku živičné povrchy nakoľko reklamačné konanie, ktoré ohľadom toho bolo
neprebehlo k vzájomnej spokojnosti oboch strán, boli vypracované odborné posudky
v prospech obce Turany a táto reklamácia bola v rámci obce pozastavená.
Starosta obce – reklamáciu podala spoločnosť Turčianska vodárenská spoločnosť, pretože
bola objednávateľom. Turvod to rieši, je to stále nedoriešené. Starosta zistí viac informácií
a bude informovať komisiu.
p. Jozef Matejčík – na minulom zastupiteľstve riešil vypúšťanie odpadovej vody do Váhu.
Pokračujú v tom ďalej, aké boli prijaté opatrenia?
Starosta obce – je to v kompetencii Obvodného úradu životného prostredia. Turvod si
vybavuje povolenie. Rokujeme tu bez Turvod-u a práve oni by mali dať odpoveď. Starosta
navrhol p. Matejčíkovi, že pôjde spolu s ním do Turvod-u, dohodne schôdzku a tam môžu
riešiť tento problém.
p. Jozef Matejčík sa zaujímal, či má obec projekt výsadby zelene a keďže obec má na výsadbu
prostriedky, kedy sa začneme v obci s výsadbou?
Starosta obce – projekt už mala k dispozícii komisia výstavby. Sadíme najviac v obecnom
lese, ale ak SVB požiada, nie je to problém. Momentálne je tendencia, že ľudia požadujú skôr
výrub v intraviláne.
p. Jozef Matejčík – netvrdí, že sa nemá píliť, ale ak máme nejaký projekt, tak sa v ňom počíta
s nejakou výsadbou. Napr. sme nadmerne zaťažení prachom z Chyžbet-u.
Starosta obce – nie je proti výsadbe stromov, okrem výsadby smrekov. Mali by sa sadiť nízko
rastúce dreviny, skôr listnaté.
p. Roman Maťko – navrhol, aby sme napísali list všetkým, ktorým bolo vydané povolenie na
výrub, či vysadili iné stromy, príp. im odporučili čo majú vysadiť.
Ing. Martin Čanády sa informoval na plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v roku 2013
končil. Komisia by chcela k nemu ešte niečo napísať.
Starosta obce – mali by sme schváliť, že platí do roku 2014, s tým, že nie je problém ho počas
roka doplniť.
JUDr. Liskaj – každý má možnosť si ho pozrieť, je na webovej stránke. Je v ňom viac akcií,
ktoré nie sú ešte splnené, je to teda priestor, aby sme minimálne do konca roka mali čo plniť.
Napr. zberný dvor, obchvat obce, prestavba ATC, bežecké trate. Minimálne polovice akcií,
ktoré boli plánované, neboli zrealizované či už z nedostatku finančných prostriedkov alebo
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nezáujmu súkromného sektora. Myslí si, že by nebolo seriózne, aby sme prijímali podobný
materiál pre budúce zastupiteľstvo.
Starosta obce – vzhľadom k tomu, že Mgr. Kračmer sa vzdal členstva v obecnej rade
a v komisii, navrhol p. Romana Maťku za člena obecnej rady aj komisie pre ekonomiku
a plán.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 26/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. súhlasí
s predĺžením platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Turany na rok
2014
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
súhlasí
aby Prevádzkareň obce Turany vzala do prenájmu súkromné vozidlo LIAZ MT 116AR do
konca roka 2014 za podmienky úhrady 450,- EUR (zákonná poistka) ročného nájmu
majiteľovi s tým, že Prevádzkareň obce Turany bude hradiť všetky poplatky súvisiace
s prevádzkovaním vozidla
Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
za člena Obecnej rady a člena Komisie pre ekonomiku a plán pri OZ p. Romana Maťku
s účinnosťou od 10.4.2014
16. Schválenie uznesenia
Mgr. Mišutová predniesla návrh uznesenia z 2. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 8 (Mgr. Martin Adamov, Ing. Ivan Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová, Ing. Martin Čanády,
Mgr. Soňa Mišutová, Mgr. Marta Hrivnáková, Roman Maťko, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Poslanci schválili uznesenie z 2.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. Ivan Jesenský
II. overovateľ : Ing. Martin Čanády
Zapísala : Ing. Erika Černeková
8/8

