ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2014 v KC v Turanoch
Prítomní :
starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík,
Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman
Maťko, Martin Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj
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 sú prítomní všetci poslanci a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce určil za overovateľov JUDr. Ľubomíra Liskaja a p. Jozefa Frkáňa.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Hlavatý, p. Martin Kručinský a p. Alena Šimková.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení uznesení OZ
6. Úprava rozpočtu obce na rok 2014
7. Schválenie rozpočtu na rok 2015
8. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach
10. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2015
11. Rôzne
12. Diskusia a interpelácie poslancov
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie. Skonštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a OZ je
uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom.
Ing. Dušan Antalík – v programe chýba plán zasadnutí na budúci rok.
Starosta obce – termíny zasadnutí budú v bode rôzne.
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Mgr. Peter Kračmer, hlavný kontrolór požiadal, aby bol bod č.10 presunutý za bod č.5,
pretože zo zdravotných dôvodov musí odísť o 16. hodine.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky so zaradením bodu č.10 za bod č.5 :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko, Martin
Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov JUDr. Ľubomíra Liskaja a p. Jozefa Frkáňa.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov : Ing. Jaroslava Hlavatého,
p. Martina Kručinského a p. Alenu Šimkovú.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko, Martin
Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrhová komisia bola schválená.
5. Správa o plnení uznesení OZ
Mgr. Peter Kračmer, hlavný kontrolór predniesol správu o plnení uznesení (príloha
č.1) a predložil správu o výsledkoch vykonaných kontrol (príloha č.2). K uzneseniu
č. 45/2014 uviedol, že uznesenie nie je splnené. Uznesením žiadalo zastupiteľstvo starostu
obce zvolať spoločné stretnutie komisie športu a komisie výstavby s výborom Združenia
technických športov Turany kvôli športovej strelnici Tibín.
Ing. Ivan Jesenský - vyjadril sa aj písomne, že považuje toto uznesenie za bezpredmetné
a mali by sme ho zrušiť. Jednal s dvoma členmi výboru, ktorí toto odmietli. Bola tu obava,
že nie sú schopní financovať svoje združenie, resp. strelnicu a náležitosti, ktoré k tomu patria,
pretože sa zmení aj výška sumy, ktorú získavali z dane z 2% na 1,5%. Miro Ujček mu
potvrdil, že v žiadnom prípade neplánujú odovzdať obci tento majetok.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 63/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
ruší
uznesenie č.45/2014
10. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2015
Mgr. Peter Kračmer, hlavný kontrolór predložil plán kontrolnej činnosti na 1.polrok
2015 (príloha č.3).
Ing. Jaroslav Hlavatý uviedol, že povinnosť zverejňovať informácie o činnosti samosprávy
vyplýva zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zo zákona o obecnom zriadení,
zo zákona o majetku obcí a ďalších zákonov. Informovanie na internete vytvára najlepšie
podmienky pre informovanosť občanov. Takýto spôsob informovania občanov funguje v obci
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Turany niekoľko rokov. Citoval ustanovenia zákona č.369/1990 o obecnom zriadení týkajúce
sa hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie
ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho
zamestnanca. Je to citácia zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme. Ten istý
zákon prikazuje zamestnancom a vedúcim zamestnancom konať a rozhodovať nestranne
a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru
v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania. Ďalej §18 zákona o obecnom zriadení
č.369/1990 hovorí o úlohách hlavného kontrolóra, kde sa v odseku 1 hovorí, že hlavný
kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený
spôsobom v obci obvyklým, t.j. v prípade obce Turany na vývesnej tabuli a tiež
na internetovej stránke obce. Hlavný kontrolór obce túto úlohu nesplnil pri predkladaní
návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014 a opakovane pri predkladaní návrhu plánu
na 1.polrok 2015. Túto úlohu chcel splniť pri predkladaní plánu na 1.polrok 2015, ale len
na vývesnej tabuli obce. V pondelok 1.12.2014, kedy bol posledný dátum na vyvesenie,
pracovníčky učtárne a pokladníčka obce zverejňovali materiály na vývesnú tabuľu. Návrh
plánu kontrolnej činnosti tam nebol zverejnený. Bol zverejnený až po 1.12.2015 s dátumom
zverejnenia 28.11.2014. Podľa názoru Ing. Hlavatého hrubo porušil príslušné ustanovenia
zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme tým, že na predloženom návrhu
plánu kontrolnej činnosti uviedol nepravdivý údaj o dátume jeho zverejnenia. Týmto konaním
zaviedol starostu obce a aj poslancov. Uvedený dôvod zakladá návrh na odvolanie hlavného
kontrolóra, ale myslí si, že k tomuto by sme nemali dnes siahať. Ale z uvedeného dôvodu
predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh a žiada, aby sa o tomto návrhu hlasovalo. Žiada,
aby dnes obecné zastupiteľstvo písomne upozornilo hlavného kontrolóra v zmysle §18 čl.9
písm.b zákona o obecnom zriadení z dôvodu opakovaného neplnenia úlohy hlavného
kontrolóra vyplývajúcej z §18 zákona č.369/1990 Z.z. ods.1 písm.b.
Mgr. Peter Kračmer, hlavný kontrolór sa vyjadril k návrhu Ing. Hlavatého – §18 ukladá
povinnosť zverejniť plán na mieste obvyklom. Obvyklým miestom je vývesná tabuľa
obecného úradu, kde bol plán vyvesený. Čo sa týka 2.polroku 2014 plán bol vyvesený
v termíne. Plán na 1.polrok 2015 bol vyvesený 1.12.2014, až neskôr si všimol, že uviedol zlý
dátum. Ale bol vyvesený 1.12.2014, čiže v termíne. Myslí si, že nedošlo k žiadnemu
porušeniu. Čo sa týka zverejňovania informácií na internete, aj v minulosti posielal
webadminovi stránky našej obce správy, avšak tieto sa zverejnili v neskoršom čase, ako ich
poslal. Nie je to práca, ktorú robí webadmin na plný úväzok, čiže tam je nejaké omeškanie.
Preto aj prestal využívať tento spôsob informovania, lebo to nie je aktuálne. Na stránke je
veľa neaktuálnych informácií. Z jeho pohľadu sú podmienky zverejnenia splnené, pretože to
bolo vyvesené 15 dní na vývesnej tabuli obce.
Ing. Jaroslav Hlavatý – podľa jeho názoru nie sú, lebo obec má už dávno zriadenú webovskú
stránku a je povinnosť to na nej zverejňovať. Sám dával zverejňovať plán kontrolnej činnosti
na stránku a ten bol zverejnený ešte v ten deň, keď ho poslal. Takže s p. Černekom nie sú
takéto problémy.
Mgr. Peter Kračmer – v zákone je uvedené, že sa zverejňuje na mieste obvyklom. Obvyklé
miesto je vývesná tabuľa obce.
Ing. Jaroslav Hlavatý – pokiaľ obec nemá internetovú stránku, tak zverejňuje na vývesnej
tabuli. Pokiaľ má zriadenú webovskú stránku, je povinná to zverejňovať aj tam. Je to zákon
č.211/2000.
Ing. Dušan Novysedlák – poslanec Hlavatý nemeškal, aby to terajšiemu kontrolórovi nejakým
spôsobom vrátil. Ak hlavný kontrolór hovorí, že to vyvesil 1.12.2014, tak mu verí. A pokiaľ
ide o internetovú stránku, je tam zverejnený zoznam daňových dlžníkov obce k 31.12.2012.
Je to neaktuálne. Nebude hlasovať za návrh Ing. Hlavatého.
Ing. Jaroslav Hlavatý – nemá to nič spoločné so zoznamom dlžníkov, toto sa týka povinností
kontrolóra, ktoré si má plniť. Aj na tom čo vyvesil, uviedol nepravdivý dátum. Sám sa bol
pozrieť 2.12.2014 a plán tam vyvesený nebol.
3/10

JUDr. Ľubomír Liskaj – pár mesiacov dozadu podobné plénum rozhodovalo o tom,
že upozorní na porušovanie povinností vtedajšieho kontrolóra. Vtedy bola obdobná situácia.
Môže potvrdiť, že spôsob v obci obvyklý je v Turanoch taký, že okrem úradnej tabule funguje
aj internetová stránka. Je nepochybné, že doteraz tam ten plán nie je. Posudzujme rovnakým
metrom. Netvrdí, že sa má hlavný kontrolór odvolať, ale každý by si mal plniť svoje
povinnosti. Hlavný kontrolór by mal dozerať na zákonnosť, čiže v prvom rade by mal tú
zákonnosť dodržiavať sám.
p. Martin Kručinský – vypočul si jeden aj druhý názor, ale nemá akým spôsobom
bez akýchkoľvek dôkazov overiť si situáciu, či vznikla alebo nie. Neprikloní sa preto ani
na jednu ani na druhú stranu.
Hlasovanie za návrh Ing. Hlavatého, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo ukladá hlavnému
kontrolórovi písomné upozornenie v zmysle §18a ods.9 písm.b z dôvodu opakovaného
neplnenia úlohy hlavného kontrolóra vyplývajúcej z §18f ods.1 písm.b zákona č.369/1990
Z.z. :
Za – 7 (Ing. Jaroslav Hlavatý, Jozef Frkáň, Roman Maťko, JUDr. Ľubomír Liskaj, Ing. Ivan
Jesenský, Antónia Kocholová, Jozef Michlík)
Proti – 2 (Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák)
Zdržal sa – 2 (Alena Šimková, Martin Kručinský)
Obecné zastupiteľstvo uložilo hlavnému kontrolórovi písomné upozornenie.
p. Martin Kručinský – v predloženej správe o výsledkoch z vykonaných kontrol, hlavný
kontrolór uvádza niekoľko odporúčaní, ktoré k niečomu smerujú, len zo správy nevie k čomu
konkrétne, preto by uvítal komplexnejšiu správu o vykonaných kontrolách.
Hlasovanie za návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2015 :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko, Martin
Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2015 bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 64/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
hlavnému kontrolórovi písomné upozornenie v zmysle §18a ods.9 písm.b zákona č.369/1990
Z.z. z dôvodu opakovaného neplnenia úlohy hlavného kontrolóra vyplývajúcej z §18f ods.1
písm.b zákona č.369/1990 Z.z.
6. Úprava rozpočtu obce na rok 2014
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.4).
Ing. Monika Bačeová – k úprave rozpočtu dostali poslanci aj stručný komentár, kde sú
vysvetlené aj položky, ktoré navrhujeme zvýšiť. Väčšinou sú to položky, ktoré už boli
vyčerpané, alebo sa predpokladá, že do konca roka sa vyčerpajú. Ďalej informovala
poslancov, že od 1.1.2015 prechádzame na RIS SAM a obce budú povinné vkladať
do systému všetky informácie čo sa týka rozpočtu každý mesiac. Keďže aj čerpanie sme
povinní tam dávať do 20. dňa nasledujúceho mesiaca požiadala, aby poslanci schválili
starostovi obce právomoc rozhodovať o presunoch z jednej kapitoly do druhej vo výške 2%
celkových výdajov. Celkové výdaje by sa tým nemenili a netýkalo by sa to miezd. O týchto
zmenách budú poslanci vždy na najbližšom zasadnutí informovaní. Pokiaľ ide o rozpočet
na rok 2015 je trochu neprehľadný, ale podľa zákona musí obsahovať všetky údaje, ktoré sú
tam uvedené.
p. Martin Kručinský, predseda ekonomickej komisie – odporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť úpravu rozpočtu.
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Ing. Dušan Novysedlák – úpravu malo prerokovať ešte predchádzajúce zastupiteľstvo.
Hlasovanie za návrh úpravy rozpočtu na rok 2014 :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko, Martin Kručinský,
JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Antalík)
Úprava rozpočtu bola schválená.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 58/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh 2. úpravy rozpočtu obce Turany na rok 2014
II. schvaľuje
2.úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2014
7. Schválenie rozpočtu na rok 2015
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.5).
K rozpočtu na rok 2015 Ing. Bačeová uviedla, že je zostavený podľa zákona č.523/2004,
obsahuje návrh rozpočtu na roky 2015,2016 a 2017, údaje o očakávanej skutočnosti rozpočtu
2014 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za rok 2013, 2012. Ďalej uviedla, že nastala zmena
vo funkčnej klasifikácii. Najviac sa to odzrkadlilo v kultúre a školstve, kde to bolo doteraz
pod jednou položkou. V školstve všetky ďalšie položky musia byť rozdelené na 1. a 2. stupeň,
tak isto školská jedáleň, klub detí. Kultúra bola doteraz rozdelená na jednotlivé kapitoly, teraz
je pod jednou. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje taktiež programový rozpočet, je to
rozsiahlejší materiál, obsahuje to čo finančný rozpočet, preto bol zaslaný poslancom na mail.
Starosta obce navrhol, aby sa rozdelenie kapitálových výdavkov prebralo na zastupiteľstve
vo februári a požiadal poslancov, aby si pripravili svoje návrhy k rozdeleniu týchto výdavkov.
V tejto súvislosti starosta požiadal poslancov, že ak chcú dať do programu zastupiteľstva
nejaké požiadavky na prerokovanie, aby ich predložili aspoň dva týždne vopred.
p. Martin Kručinský, predseda ekonomickej komisie – odporúča obecnému zastupiteľstvu
schváliť návrh rozpočtu na rok 2015 bez výhrad.
Ing. Ivan Jesenský navrhol presunúť z kapitoly športové a rekreačné služby - bežné transfery
64 z 15.500,- € presunúť 2.000,- € na tovary a služby. Jedná sa o dotačné prostriedky,
ktoré dostával Miestny športový klub na energie a týmto by sme zreálnili rozpočet na budúci
rok. Celkovo tento návrh rozpočtu považuje za východiskový a vieme, že potom v priebehu
roku ho úpravami zreálňujeme.
p. Martin Kručinský odporučil to riešiť vo februári.
Ing. Ivan Jesenský súhlasil.
p. Jozef Frkáň – hlavný kontrolór uviedol v stanovisku, že príjem z obecného lesa 50.000,- €
je len nekvalifikovaný odhad.
Starosta obce – pretože sa vychádzalo z roku 2014 a teraz sa robí nový lesný hospodársky
plán, ktorý ešte nie je schválený.
JUDr. Ľubomír Liskaj aj v súvislosti k pripomienkam poslancov uviedol, že treba dbať nato,
aby sa materiály včas dostávali na internet alebo úradnú tabuľu, aby bol dostatočný čas, aby
sa ľudia s tým oboznámili a pripomienkovali, vrátane poslancov. Lehoty, počas ktorých je
materiál zverejnený, sú stanovené preto, aby si každý preštudoval danú vec a svoje
pripomienky dal predkladateľovi.
Ing. Dušan Novysedlák – v upravenom návrhu rozpočtu predpoklad plnenie je 1.906.000,a v navrhovanom rozpočte je takmer o 100.000,- menej.
Starosta obce – vychádzali sme z prognóz Ministerstva financií SR a táto suma nie je fixná.
Behom roka sa mení.
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Ing. Dušan Novysedlák - požičali sme si z tzv. zelených peňazí, neuvažuje sa s vrátením
týchto finančných prostriedkov?
Ing. Monika Bačeová – postupne sa vracajú.
Ing. Jaroslav Hlavatý – rozpočet treba brať ako živú vec, môže sa upravovať na každom
zasadnutí zastupiteľstva. Rozdiel je preto taký, lebo sa nevie predpokladať, aké budú príjmy.
Mgr. Peter Kračmer, hlavný kontrolór – svoje stanovisko predložil písomne poslancom
pred zasadnutím. Uviedol v ňom taktiež návrhy, ktoré by mohli dostať rozpočet do lepšej
kondície. K príjmovej časti nemá žiadne výhrady. Vo výdavkovej časti určité veci sú zvýšené
zo zákona, napr. navýšenie miezd, ale sú tam aj výdavky, ktoré nie sú v komentári
zdôvodnené. Ide o tovary a služby obce, ochrana pred požiarmi, kultúrne stredisko a kultúrne
centrum. Celkovo odporúča schválenie rozpočtu s tým, že odporúča zaoberať sa návrhmi
a opatreniami, ktoré uviedol.
Starosta obce požiadal predsedu ekonomickej komisie, aby sa tomu venovali.
Hlasovanie za návrh rozpočtu na rok 2015 :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko, Martin Kručinský,
JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Antalík)
Rozpočet obce na rok 2015 bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 59/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh rozpočtu obce Turany na roky 2015 až 2017 a návrh programového rozpočtu na roky
2015 až 2017
II. schvaľuje
a/ rozpočet obce Turany na rok 2015
b/ programový rozpočet na rok 2015
III. prenecháva starostovi obce kompetenciu
vykonávať zmeny v rozpočte do výšky 2 % celkových bežných výdavkov, okrem mzdových
prostriedkov s podmienkou zachovania výšky celkových bežných výdavkov
IV. berie na vedomie
rozpočet obce Turany na roky 2016 a 2017, ako aj programový rozpočet obce Turany
na roky 2016 a 2017
8. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.6).
Návrh predložila p. Tatiana Feriančeková. Uviedla, že týmto sa ruší pôvodná úprava
obsiahnutá vo VZN zo dňa 14.12.2011. Vo VZN sú riešené úpravy, ktoré priniesol zákon
č.268/2014 Z.z., ktorý nadobudol platnosť 15.10.2014. Predmetom tohto VZN je určenie
náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady a zapracovanie úprav
a to stanovenie sadzieb poplatkov v nadväznosti na zavedený množstvový zber odpadu,
určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku formou rozhodnutia a stanovenie podmienok
na vrátenie alebo odpustenie poplatku na základe dokladov uvedených vo VZN.
JUDr. Ľubomír Liskaj – pôvodné VZN bolo kompletné v rámci miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálny odpad. Potom sme miestne dane presunuli do nového VZN.
Najdôležitejšia zmena je v tom, že je možné poplatok za odpad vyrubiť rozhodnutím,
čo znamená, že ľahšie môžeme vymôcť poplatok od neplatičov cez exekútora. V tomto
návrhu sú uvedené aj konkrétne sadzby.
Starosta obce informoval o nálepkách na smetných košoch, ktorými firma Brantner vyznačila
dvojtýždenné vývozy.
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Ing. Dušan Antalík – riešili sme problém s nedobytnými pohľadávkami od neplatičov
za komunálne odpady. Vtedy navrhoval, aby sa poplatok vyberal od majiteľov nehnuteľností.
Teraz to nie je uvedené vo VZN.
p. Feriančeková – u fyzických osôb podnikateľov platí vlastník nehnuteľnosti.
Starosta obce – p. Feriančeková dostane za úlohu preveriť možnosť zmeny platenia poplatku
za komunálny odpad majiteľom nehnuteľnosti.
Ing. Dušan Novysedlák – požiadal, aby bolo v budúcnosti napísané, aj pri predkladaní iných
VZN, v dôvodovej správe porovnanie minulých rokov pôvodný stav a aké sú zmeny, príp. čo
to prinesie pre obec.
Hlasovanie za návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko, Martin
Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrh VZN bol prijatý.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.60/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
II. schvaľuje
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.7).
p. Marta Gabčová informovala o zmenách v návrhu. Zákon č.582/2004 o miestnych daniach
bol novelizovaný zákonom č.268/2014. Zmenou je zdaňovanie transformačnej stanice
a predajného stánku bez pevného základu a pri stavbách pribudlo rozdelenie garáží na tri
druhy. Sadzby u dane z pozemkov, zo stavieb a z bytov sa nemenia. Pokiaľ ide o daň za psa
tam sa slovo občan nahrádza termínom fyzická osoba, sadzby sa nemenia.
p. Martin Kručinský – možno by bolo vhodné vysvetliť čo je to drobná stavba z pohľadu
platenia dane za stavbu.
p. Marta Gabčová – podľa zákona o dani z nehnuteľnosti je drobná stavba taká stavba,
ktorá má viac ako 25 m² a má pevné základy.
JUDr. Ľubomír Liskaj – pokiaľ ide o daň z ubytovania je teraz rozšpecifikované čo všetko sa
zdaňuje. Aj u nás napr. aj niektoré záhradkárske chatky poskytujú ubytovanie, otázne je, či to
majitelia priznajú. Týka sa to aj rodinných domov pokiaľ majú takéto časti vyhradené
na poskytovanie ubytovania.
Ing. Dušan Novysedlák – minulý rok sme rozoberali, že rozdiel medzi stavbou a pozemkom
by nemal byť väčší ako 10 násobok. Zatiaľ ho máme stále 20 násobok. Je 10 rokov
na postupné vyrovnanie.
Starosta obce – postupne to budeme upravovať.
Ing. Dušan Novysedlák odporučil vydať úplné znenie VZN aj so zapracovaným Dodatkom
č.2.
Hlasovanie za návrh VZN o miestnych daniach Dodatok č.2 :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko, Martin
Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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Návrh VZN bol prijatý.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.61/ 2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 2 k VZN o miestnych daniach
II. schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach
11. Rôzne
JUDr. Ľubomír Liskaj oznámil termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1.polrok
2015 : 19.2.,16.4. a 18.6.2015.
Ďalej sa v tomto bode riešili členovia jednotlivých komisií pri OZ.
JUDr. Ľubomír Liskaj, predseda komisie na ochranu verejného záujmu navrhol za členov
komisie p. Martina Kručinského a p. Alenu Šimkovú.
Ing. Ivan Jesenský, predseda komisie športu, školstva, kultúry a informovanosti občanov
navrhol za členov komisie p. Lenku Frkáňovú, Mgr. Janku Sobekovú, p. Annu Stančíkovú,
p. Stanislava Bobrovnického, Mgr. Jozefa Liskaja, p. Petra Šimka a p. Miroslav Ujčeka.
p. Antónia Kocholová, predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie navrhla za členov komisie
Mgr. Martu Hrivnákovú, p. Danu Maťkovú, Mgr. Soňu Mišutovú a p. Janku Mojžišovú.
p. Martin Kručinský, predseda ekonomickej komisie navrhol za členov komisie p. Alenu
Šimkovú, Ing. Jaroslava Hlavatého, p. Danu Ujčekovú, p. Adrianu Bobekovú.
p. Roman Maťko, predseda komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
navrhol za členov p. Jozefa Michlíka, p. Ninu Rišániovú, p. Zdenu Svorkovú. P. Maťko
požiadal, aby sa členovia tejto komisie schvaľovali až na ďalšom zasadnutí, keďže chce ešte
doplniť ďalších členov.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 62/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na voľbu členov komisií pri obecnom zastupiteľstve
II. volí
a) Martina Kručinského a Alenu Šimkovú za členov komisie na ochranu verejného záujmu
b) Lenku Frkáňovú, Mgr. Janku Sobekovú, Annu Stančíkovú, Stanislava Bobrovnického,
Mgr. Jozefa Liskaja, Petra Šimku a Miroslav Ujčeka za členov komisie športu, školstva,
kultúry a informovanosti občanov
c) Mgr. Martu Hrivnákovú, Danu Maťkovú, Mgr. Soňu Mišutovú a Janku Mojžišovú
za členov sociálno-zdravotnej komisie
d) Alenu Šimkovú, Ing. Jaroslava Hlavatého, Danu Ujčekovú a Adrianu Bobekovú za členov
komisie pre ekonomiku a plán
Vystúpenie občanov
p. Rudolf Cecko sa zaujímal ako dlho bude dočasný zberný dvor dočasným a či by nebolo
možné ho vyasfaltovať, pretože je tam buď prach alebo naopak blato.
Starosta obce – dočasným bol kvôli projektu, ktorý nebol schválený. Momentálne podávame
žiadosť na recyklačný fond na zberné nádoby v rámci obce. V súvislosti s asfaltovaním dvora
sa obrátil na p. Kapustu, vedúceho predvádzkarne.
p. Majeríková sa zaujímala prečo je zasadnutie zastupiteľstva o 15,00 hodine. O takomto čase
sa ho nemôžu zúčastniť občania, ktorí sú v práci. Prečo to nie je napr. o 16,30?
Starosta obce – v iných obciach a mestách začínajú ešte skôr. V minulosti bolo o 14., 15. aj
o 16. hodine, ale návštevnosť bola stále tá istá, ale môžeme to skúsiť.
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p. Roman Maťko súhlasil s tým, aby bolo napr. ďalšie zasadnutie o 16,30 hod, ale ak neprídu
občania, tak sa vrátime znovu k 15. hodine.
p. Majeríková – prečo nie sú v športovej komisii zastúpení futbalisti?
Starosta obce – bol navrhnutý p. Peter Tkáč, ale on nie je občanom našej obce. Za futbalový
klub je v komisii p. Peter Šimko.
P. Ivan Raffaj sa zaujímal, či sa v rozpočte uvažovalo, že sa bude niečo robiť s plochou
pri štadióne.
Starosta obce – kapitálové výdavky sa ešte nerozdelili. O ich rozdelení budú poslanci
rozhodovať vo februári.
P. Ivan Raffaj navrhol využiť eurofondy.
Starosta obce – momentálne nie sú výzvy na športoviská.
Ing. Dušan Novysedlák – pán starosta povedal, že zatiaľ sme nerozdeľovali kapitálové
výdavky. Bude sa o nich rozhodovať vo februári. Máme dať návrhy čo sa bude robiť, takže je
možné, že sa s tým bude niečo robiť. Myslím, že nikto nebude mať záujem, aby to takto
zostalo.
Starosta obce – momentálne nie sú výzvy pre obce takéhoto druhu. Taktiež sme spravili
projekt na rekonštrukciu atletickej dráhy, lebo výzvy očakávame.
P. Ivan Raffaj navrhol, aby obec iniciovala vznik telovýchovnej jednoty, tak ako to bolo
kedysi a tá by riešila finančné veci pre všetky športy.
Starosta obce – sám bol predsedom takejto telovýchovnej jednoty a bol problém sa dohodnúť
medzi klubmi. Každý mal málo.
P. Martin Kručinský – existujú takéto organizácie, sú to zväčša mestské organizácie, ale tam
je jasne určené, že 50% financovania je z rozpočtu mesta. Predložte koncepciu ako bude
financovaných zvyšných 50%.
P. Ivan Raffaj – florbalistov je viac ako futbalistov, máme 5 žiackych kategórií, ktoré cestujú
podstatne viac ako futbalisti a futbalisti dostanú desaťkrát viac ako oni. A je tu ešte kopu
iných klubov, ktoré dostanú smiešnych 100, 200 Eur.
Ing. Ivan Jesenský prerušil p. Rafaja, pretože sú to nezmysly. Po prvé o dotáciách rozhoduje
zastupiteľstvo, po druhé nemôže porovnávať futbal ako najmasovejší šport s tradíciou
a diváckeho zázemia a po tretie smiešne peniaze, pre niekoho aj 250,- € je slušný peniaz.
Florbalisti dostali 1.000,- € na tento rok a MŠK dostal na seniorské mužstvo 4.500,- €
a na mládežnícke 5.000,- €. A to sú aj členovia florbalového klubu.
P. Roman Maťko rád by videl rozpis florbalového klubu koľko chodia na súťaže, koľko ich
stojí doprava, poplatky. Komisia športu len navrhuje rozdelenie finančných prostriedkov
a schvaľuje to zastupiteľstvo.
P. Ivan Raffaj – komisia rozhoduje o malej čiastke pre veľa ľudí.
P. Roman Maťko – nerozhoduje, komisia len navrhuje.
Starosta obce – dúfa, že p. Raffaj počíta aj s peniazmi, ktoré dostávajú cez základnú školu,
ktoré obec posiela ako na bývalé centrá voľného času.
p. Ivan Raffaj – to sú všetko krúžky a my z nich nevidíme ani korunu. Čo my máme z toho?
My sme florbalový klub, ktorý chodí s deťmi niekde každú sobotu, nedeľu.
Starosta obce odporučil Ing. Jesenskému prizvať p. Raffaja na zasadnutie komisie. Všetko je
to o porozumení. Treba podporiť hlavne mládež. Aj obecný rozpočet má len obmedzené
možnosti a v tejto dobe nemôžu kluby čakať pomocnú ruku len od obce.
P. Rudolf Cecko – treba si pozrieť koľko detí chodí na futbal a koľko na florbal. Taktiež
by bolo dobré prispieť aj mladým ľuďom, ktorí zviditeľňujú obec.
P. Jozef Frkáň – aj Základná organizácia technických športov má problémy, ale myslí si,
že máloktorá organizácia alebo športové kluby využili tak 2% z dane ako ZOTŠ. Nečakajú len
na obec, ale využívajú aj podporu firiem, súkromných podnikateľov.
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12. Diskusia a interpelácie poslancov
Ing. Dušan Antalík požiadal o preverenie správnosti vyplatenia odmien
predchádzajúcim poslancom na ustanovujúcom zasadnutí. Má dojem, že došlo k omylu.
P. Roman Maťko požiadal, aby nahrávky vyhotovené na zasadnutiach zastupiteľstva slúžili
len pre účely zapisovateľky, príp. overovateľov zápisnice. Neželá si, aby boli záznamy
komukoľvek poskytované. Myslí si, že v zastupiteľstve sú normálni ľudia. Pred 5 rokmi bol
návrh na nahrávacie zariadenie, vtedy sa to zamietlo, on sám bol proti tomu, pretože si myslí,
že sme inteligentní ľudia a vážime si jeden druhého. Náhodou tu niekto niečo v afekte povie
a na druhý deň sa to objaví na internete. Týmto neútočí na nikoho, ani sa nebojí.
Hlasovanie za návrh p. Romana Maťka, že nahrávky sa budú používať výlučne
na vyhotovenie zápisnice a pre overovateľov :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav
Hlavatý, Roman Maťko, Martin Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Ing. Dušan Novysedlák, Ing. Dušan Antalík, Alena Šimková)
Návrh bol prijatý.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 65/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
súhlasí
s vyhotovením zvukového záznamu zo zasadnutí obecného zastupiteľstva výlučne pre potreby
vyhotovenia zápisnice a jej overenia
13. Schválenie uznesenia
p. Martin Kručinský predniesol návrh uznesenia z 2. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko, Martin
Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 2.zasadnutia OZ.
14. Záver
Vzhľadom k tomu, že JUDr. Ľubomír Liskaj sa na dnešnom zasadnutí zúčastnil
posledný krát ako zástupca starostu, starosta obce mu poďakoval za prácu vo funkciu
zástupcu a poprial mu všetko dobré počas práce poslanca v poslaneckom zbore.
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 : JUDr. Ľubomír Liskaj
II. overovateľ : Jozef Frkáň
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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