ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.03.2011 v MKS v Turanoch
Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ :

podľa prezenčnej listiny

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 Bc. Oľgu Čanádyovú a Ing. Martina Čanádyho.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
a volebnú komisiu v zloţení : Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Mgr. Martin
Adamov.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Voľba predsedu komisie pre ekonomiku a plán pri OZ a voľba členov komisií
5. Správa o stave pohľadávok Obce Turany k 31.12.2010
6. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2011
7. Prevody nehnuteľností
8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Turany za r. 2010
9. Schválenie sobášiacich
10. Diskusia a interpelácie poslancov
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril rokovanie a oboznámil prítomných s programom. Navrhol
doplniť do programu bod 3 „voľba volebnej a návrhovej komisie“.
Hlasovanie za program :
Za – 11
Proti – 0
Zdrţal sa - 0
Program bol jednomyseľne schválený.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Eriku Černekovú, za overovateľov Bc. Oľgu
Čanádyovú a Ing. Martina Čanádyho.

3. Voľba volebnej a návrhovej komisie
Starosta obce navrhol do volebnej a návrhovej komisie poslancov : Ing. Dušana
Antalíka, Ing. Dušana Novysedláka, Mgr. Martina Adamova.
Hlasovanie za volebnú a návrhovú komisiu :
Za – 9
Proti – 0
Zdrţal sa – 2 /Ing. Antalík, Ing. Novysedlák/
Volebná a návrhová komisia bola schválená.
4. Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol správu o plnení uznesení.
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 4.2.2010 :
E/1 – ukladá HK zaslať dopyt na Zdruţenie hlavných kontrolórov o moţnosti hlavného
kontrolóra vykonávať kontrolu dodrţiavania stavebného zákona č.50/1976 Zb.
v podmienkach stavebného úradu obce – splnené
E/2 – ukladá zástupcovi starostu listom informovať záujemcov o kúpu pozemkov v lokalite
Dielec o stanovisku OZ o moţnosti IBV v danej lokalite – splnené
Uznesenia zo dňa 24.2.2010 :
C/1 – ukladá p. Feriančekovej predloţiť návrh úpravy VZN o zvýšení poplatkov za vývoz
odpadu na r. 2011, termín : do 30.11.2010 – nesplnené
C/2 – ukladá HK predloţiť JUDr. Híčikovi všetky materiály zaslané prezidentovi Zdruţenia
hlavných kontrolórov, termín : do 5.3.2010 – splnené
C/3 – ukladá zástupcovi starostu doplniť uznesenie z mimoriadneho OZ konaného 4.2.2010
v časti C v bode 1 o lokalitu Malé Ziemky a Do Studenca koncom a termínovať všetky úlohy
v časti C do 30.4.2010 – splnené
C/4 – ukladá zástupcovi starostu v rámci prideľovania dotácií klubom poţadovať predloţenie
správy o činnosti, resp. správy zo schôdze – plní sa
C/5 – ukladá zástupcovi starostu predloţiť na zasadnutie OZ v apríli 2010 návrh plánu úpravy
miestnych komunikácií – splnené
Uznesenia zo dňa 28.4.2010 :
D/1 – ukladá zástupcovi starostu pripraviť návrh úpravy rozpočtu v súlade
so spolufinancovaním projektov obce, termín : 30 dní po schválení ţiadosti – plní sa
D/2 – ukladá zástupcovi starostu informovať verejnosť prostredníctvom Hlasu Turian
o moţnosti postihu v prípade neplatenia dane – splnené
Uznesenie zo dňa 27.10.2010 :
D/1 – ukladá zástupcovi starostu vypracovať nový rokovací poriadok OZ v termíne
do najbliţšieho zasadnutia OZ – splnené.
5. Voľba predsedu komisie pre ekonomiku a plán pri OZ a voľba členov komisií
Ing. Novysedlák rozdal poslancom hlasovacie lístky.
p. Kručinský navrhol, aby sa najprv zvolil predseda komisie pre ekonomiku a plán a aţ potom
voliť členov komisií.
Hlasovanie za návrh p. Kručinského
Za – 11
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Poslanci volili predsedu komisie pre ekonomiku a plán.
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Ing. Novysedlák po sčítaní oznámil výsledok volieb : bolo odovzdaných 11 hlasovacích
lístkov, všetky platné. 6 hlasov získal Ing. Antalík a 5 hlasov p. Kručinský.
Za predsedu komisie pre ekonomiku a plán bol zvolený Ing. Dušan Antalík.
Voľba členov komisií :
Ing. Novysedlák navrhol doplniť na hlasovací lístok do komisie výstavby, ţivotného
prostredia a verejného poriadku Jozefa Matejčíka. Poslanci si doplnili na hlasovací lístok
Jozefa Matejčíka.
Ing. Antalík navrhol do komisie pre ekonomiku a plán zvoliť len štyroch členov, dvaja sa
doplnia neskôr.
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka
Za – 11
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh Ing. Antalíka bol prijatý.
Poslanci volili členov komisií.
Ing. Novysedlák oznámil výsledok volieb: bolo odovzdaných 11 platných hlasovacích lístkov:
- do komisie pre ekonomiku a plán boli zvolení : Mgr. Peter Kračmer, Martin Kručinský,
Silvia Rumišová, Ing. Danka Ujčeková
- do komisie sociálno-zdravotnej boli zvolení : Bc. Oľga Čanádyová, Antónia Kocholová,
Dana Maťková, Mária Molnárová, Mgr. Karin Schmidtová, Mgr. Soňa Ulická
- do komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov boli zvolení : Ing. Radovan
Dubovec, Miroslav Ujček
- do komisie na ochranu verejného záujmu boli zvolení : Mgr. Marta Hrivnáková, Martin
Kručinský
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.10/2011 takto :
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. volí
predsedu pre ekonomiku a plán OZ : Ing. Dušana Antalíka
II. volí členov komisií OZ:
1. Komisia pre ekonomiku a plán:
1. Mgr. Peter Kračmer
2. Martin Kručinský
3. Silvia Rumišová
4. Ing. Danka Ujčeková
2. Komisia sociálno-zdravotná
1. Bc. Oľga Čanádyová
2. Antónia Kocholová
3. Dana Maťková
4. Mária Molnárová
5. Mgr. Karin Schmidtová
6. Mgr. Soňa Ulická
3. Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
1. Peter Bochnička
2. Ing. Martin Čanády
3. Ján Morgoš
4. Ing. Emília Rybáriková
5. Dušan Štetka
6. Jozef Matejčík
4. Komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
1. Ing. Radovan Dubovec
2. Miroslav Ujček
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5. Komisia na ochranu verejného záujmu
1. Mgr. Marta Hrivnáková
2. Martin Kručinský
6. Správa o stave pohľadávok Obce Turany k 31.12.2010
Zástupca starostu predniesol správu o stave pohľadávok /príloha č.1/.
Starosta obce navrhol, aby sa v uznesení prijalo, ţe sa všetkým dlţníkom doručí opakovaná
výzva s tým, ţe sa upozornia na to, ţe ak nezaplatia k určitému termínu, ďalej sa to bude
riešiť exekúciou a zverejní sa zoznam dlţníkov na stránke obce.
p. Kručinský – vo výzve by bolo vhodné presne doplniť aké sankcie hrozia občanom
v prípade exekúcie.
Ing. Novysedlák poţiadal, aby aj zamestnanci boli zainteresovaní na kontrole dlţníkov
a upozorňovali občanov, pri vybavovaní ich poţiadaviek, ţe sú dlţní.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.11/2011 takto :
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
Správu o stave pohľadávok obce Turany k 31.12.2010
II. žiada
starostu obce zabezpečiť opätovné zaslanie výziev dlţníkom na zaplatenie dlhov
s upozornením na moţnosť súdneho a exekučného vymáhania a zverejnenia zoznamu
dlţníkov na webovej stránke obce
III. ukladá
zamestnancom Obce Turany, aby pri vybavovaní stránok na obecnom úrade zisťovali
platobnú disciplínu ţiadateľov
7. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2011
Ing. Jesenský predloţil návrh na pridelenie dotácií /príloha č.2/.
Starosta obce navrhol, aby určitá suma napr. 2.000,- € zo sumy určenej pre MŠK bola
vyčlenená pre mladých futbalistov.
Mgr. Kračmer sa zaujímal, či suma v návrhu 16.670,- € pridelená MŠK, je konečná, alebo sa
pripočítava k sume 13.278,- €, ktorá je uvedená v zmluve o nájme medzi obcou a MŠK.
V dotáciách by mal byť uvedený len rozdiel medzi 16.670,- € a 13.278,- €.
p. Kručinský navrhol, aby sa tento rozdiel viazal účelovo na mládeţ.
Ing. Jesenský sa zaujímal, či MŠK predloţil všetky podklady potrebné na získanie dotácie.
Mgr. Kračmer – MŠK neodviedol daň z ubytovania a podľa VZN nemôţeme poskytnúť
dotáciu, ak majú podlţnosť voči obci.
Mgr. Hrivnáková – problém s MŠK budeme riešiť aj v budúcnosti, zmluvu bude treba otvoriť,
aj náklady na energie stúpajú.
p. Kapusta, prezident MŠK – finančný rozpočet za minulý rok a návrh rozpočtu na tento rok
dal poslancom, len náklady na dopravu sú 4.000,- €, na energie je aj 10.000,- € málo aj keď
šetria na kúrení, veľa stoja aj rozhodcovia, údrţba ihriska.
Mgr. Kračmer – kaţdý ubytovací subjekt v našej obci si musí plniť povinnosti, čo sa týka
zmluvy podpísal ju sám p. Kapusta a nemôţe očakávať 100 % financovanie od obce, MŠK
nevyuţíva moţnosť získať 2 % z dane, sponzorstvo, aj ubytovňa by mohla zarábať.
p. Kapusta – v rozpočte je uvedené, ţe 30.000,- € si vytvára klub. Ubytovňa je
v nevyhovujúcom stave. Máme záujemcov o ubytovanie, ale za týchto podmienok tam nechcú
bývať.
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p. Kručinský – vţdy navrhoval, aby poslanci OZ dostávali aspoň minimálnu správu o činnosti
jednotlivých klubov ako vyuţívajú prostriedky, aby bol prehľad ako pracujú s financiami.
Ing. Jesenský – súhlasí s p. Kručinským, sú to účelové dotácie a väčšinou sa jedná o akcie,
na ktorých sa zúčastňujú členovia komisie.
Zástupca starostu – na základe schváleného návrhu na pridelenie dotácií robíme dohody
s klubmi a do určitého termínu musia predloţiť vyúčtovanie.
Ing. Novysedlák – čo sa týka MŠK musíme riešiť dve veci a malo by sa to oddeliť – činnosť
klubu a stav nehnuteľnosti.
Starosta obce – týmto by sa mala zaoberať komisia.
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý odporučil uviesť v uznesení, ţe čerpanie dotácie je viazané
na úhradu poplatku za ubytovanie.
p. Kapusta uviedol, ţe môţe s poslancami prejsť a vysvetliť kaţdú poloţku v rozpočte. Spýtal
sa, prečo nie je na rokovanie komisie prizvaný nikto z komisie.
Ing. Jesenský – p. Kapusta bol dvakrát na komisii.
Mgr. Hrivnáková – je rada, ţe sa folklórny súbor vrátil k svojej činnosti, z rozpočtu by sa im
mal dať príspevok.
Starosta obce – čo sa týka ţiadosti klubov športových rybárov, chceme zamestnať štyroch
ľudí z úradu práce v rámci povodňových prác a mohli by vykonávať aj výrub stromov a tým
by sa riešili aj ţiadosti rybárov na úpravu okolia rybníkov.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
uznesenie č.12/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti na pridelenie dotácií z rozpočtu obce
na rok 2011
II. schvaľuje
pridelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2011 s tým, ţe MŠK Turany bude pridelená dotácia
vo výške 16.670,- € z toho 13.278,- € v zmysle zmluvy a ďalší príspevok obce bude 3.392,- €,
pričom pridelenie dotácie bude viazané na splnenie si povinnosti vyplývajúcej z VZN
o miestnych daniach a poplatkoch
uznesenie č.17/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. ukladá
komisii školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov a komisii pre ekonomiku a plán
zaoberať sa komplexne činnosťou MŠK Turany a objektom štadiónu a pripraviť koncepciu
8. Prevody nehnuteľností
Zástupca starostu predloţil materiál k prevodu nehnuteľností /príloha č.3/.
Starosta obce navrhol, aby sa vynechali body 1 a 2. Čo sa týka bodu 3 /p. Bochnička/ mali
sme pripravené iné parcely, ale záujemca si dal podmienky, ktoré by značne predĺţili čas,
preto navrhujeme iné pozemky.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.13/2011 takto :
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh zámeny nehnuteľností medzi obcou Turany a Jozefom Bochničkom
II. ruší
uznesenie obecného zastupiteľstva Turany A/9 a A/10 zo dňa 21.6.2010
III. schvaľuje
zámenu parcely KN č.3628/25 o výmere 857 m² vo vlastníctve Jozefa Bochničku, bytom
Mohylka 1004/19, Turany za parcelu KN C č. 3491/4 o výmere 793 m² a parcelu KN C
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č.3491/6 o výmere 600 m² vo vlastníctve Obce Turany v termíne do 31.3.2011
IV. žiada
starostu obce, aby konal ohľadom konkurzu spoločnosti E-Trade Slovakia so správkyňou
konkurznej podstaty Mgr. Ing. Ivanou Šumichrastovou s cieľom nadobudnutia nehnuteľností
pod miestnymi komunikáciami v k.ú. Turany
9. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Obce Turany za r. 2010
HK predniesol správu o činnosti /príloha č.4/.
Mgr. Kračmer – v správe je uvedené, ţe bolo vykonaných 20 kontrol z toho jedna na základe
uznesenia a 18 z plánu. A tá jedna?
HK – bola vykonaná na základe podnetu občana.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č.14/2011 takto :
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce Turany za rok 2010
10. Schválenie sobášiacich
Zástupca starostu predloţil návrh sobášiacich /príloha č.5/.
Starosta obce navrhol, aby občianske pohreby vykonávala okrem Bc. Jesenskej aj Mgr.
Hrivnáková.
Mgr. Hrivnáková sa zaujímala, či Bc. Jesenská to má v náplni práce, alebo je zvlášť
odmeňovaná.
Zástupca starostu - myslí si, ţe táto otázka vôbec nepatrí na zasadnutie zastupiteľstva,
p. Jesenská robí obrady dobre.
Ing. Jesenský – nemá to v náplni práce, nad prípravou rozlúčky strávi p. Jesenská doma 3 aj 4
hodiny a tieţ si myslí, ţe to nepatrí na rokovanie OZ.
Zástupca starostu – má v náplni vedenie Zboru pre občianske záleţitosti, nie pohreby.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie č. 15/2011 takto :
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh starostu obce na poverenie poslancov OZ na vykonávanie občianskych sobášov
II. poveruje
poslancov OZ Mgr. Martu Hrivnákovú a JUDr. Ľubomíra Liskaja vykonávaním občianskych
sobášov v pôsobnosti matričného obvodu Turany
III. odporúča
starostovi obce, aby poveril na vykonávanie občianskych pohrebov aj poslankyňu Mgr. Martu
Hrivnákovú
11. Diskusia a interpelácie poslancov
Zástupca starostu – návrh rokovacieho poriadku komisií predloţil Ing. Novysedlák
/príloha č.6/.
Mgr. Kračmer – čo sa týka rokovacieho poriadku komisií nie je uvedené, ţe rokovania vedie
predseda v obci Turany, ani nie je uvedené ako moţno vylúčiť člena komisie.
Starosta obce – členstvo ruší OZ, rokovací poriadok komisií je skôr metodický poriadok,
ktorý má napomôcť komisiám v ich činnosti.
Zástupca starostu navrhol v § 7 vypustiť bod 4.
p. Kručinský navrhol doplniť do § 7 povinnosť komisií predkladať prijaté uznesenia komisií
obecnému zastupiteľstvu.
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Hlasovanie za návrh JUDr. Liskaja – vypustenie bodu 4 v § 7 :
Za – všetci
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie za návrh p. Kručinského – doplnenie § 7 o povinnosť komisií predkladať OZ
prijaté uznesenia :
Za – 5 /p. Kručinský, Mgr. Ulická, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing. Antalík/
Proti – 5 /Ing. Jesenský, Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, JUDr. Liskaj, Mgr. Hrivnáková/
Zdrţal sa – 1 /Ing. Novysedlák/
Návrh nebol prijatý.
Ing. Novysedlák – všimol si, ţe v dolnej časti Studenca sa začali vyrubovať kríky, poţiadal
starostu obce, aby sa v tom pokračovalo. Ďalej poţiadal starostu, aby vţdy na zasadnutí OZ
informoval o IBV Mohylky a aby sme sa na najbliţšom zasadnutí OZ zaoberali
protipovodňovými opatreniami a školstvom. Informoval poslancov, ţe členovia obecnej rady
si prezreli priestory v MŠ Obchodná, ktoré by mohli byť vyuţívané ako denný stacionár alebo
dom opatrovateľskej starostlivosti.
Mgr. Kračmer poţiadal zástupcu starostu, aby pripravil na najbliţšie zasadnutie OZ návrh
nového štatútu.
Zástupca starostu – uţ je pripravený a vyjadria sa k nemu aj komisie.
Ing. Jesenský poţiadal, aby na stránke obce boli zverejňované aj návrhy nariadení, rozpočet
na tento rok.
Mgr. Kračmer poţiadal, aby bolo v návrhu nariadení uvedené kedy bol vyvesený a kedy
zvesený.
Starosta obce – je to uvedené na materiáloch, ktoré sú vyvesené na úradnej tabuli a potom
zaloţené na OÚ. V tejto súvislosti informoval poslancov, ţe sa objednala úradná tabuľa aj pre
juţnú časť obce.
Mgr. Kračmer poţiadal, aby obecná polícia, obecný hasičský zbor a prevádzkareň predloţili
správu o činnosti za minulý rok a plán činnosti na tento rok.
Starosta obce – predkladá sa to na zasadnutí OZ kaţdý rok.
Ing. Antalík – podľa zákona o obecnom zriadení starostu zastupuje zástupca, ktorý má byť
menovaný starostom do 60 dní po voľbách. Chceli by poţiadať zástupcu starostu, aby išiel
zobrať menovací dekrét a predloţil im ho.
Zástupca starostu – poverenie má, bolo podpísané v stanovenej lehote a musel ho predloţiť
svojmu zamestnávateľovi, nie je povinný predkladať ho Ing. Antalíkovi.
Mgr. Hrivnáková – v zákone je uvedené, ţe ak to nie je urobené, zástupcu volí OZ.
p. Kručinský – ak je to pre niektorých poslancov potrebné, môţu poveriť hlavného kontrolóra,
aby to skontroloval.
Mgr. Kračmer – uţ na minulom zasadnutí OZ sme dostali a schvaľovali materiály predloţené
zástupcom starostu, takţe sme asi nepochybovali o tom, ţe je zástupca.
Mgr. Adamov poţiadal, aby sa pri údrţbe v obci dal do poriadku aj park, ihriská pri škôlkach,
lavica cez Váh, podjazd a namontovala kamera ku Váhu.
Starosta obce – podjazd sa uţ robí, kaţdý rok idú peniaze aj na opravu lavice cez Váh
a prípadné umiestnenie kamery nebude zverejňovať.
p. Kručinský pripomenul poslancom, ţe schválili rokovací poriadok a tam je uvedené, ţe ak
má niekto nejaký návrh na doplnenie programu môţe predloţiť návrh na doplnenie programu
alebo povedať to na začiatku zasadnutia, keď sa hlasuje za program.
Mgr. Hrivnáková – bolo by dobré mať orientačný plán zasadnutí, aby sme vedeli čo sa bude
prerokovávať.
Starosta obce odpovedal, ţe takýto plán chce predloţiť na zasadnutí obecnej rady.
Starosta obce udelil slovo občanom.
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p. Hybenová poďakovala za odpoveď na list týkajúci sa vyčistenia derivačného kanála. Časť
vyčistili z Povodia Váhu, ale časť od Černíka po VD Turiec nechali tam. Ţiadala tieţ
vyčistenie potoka Černík, zatiaľ nič nevyčistili, volala aj p. Maňkovi do Krpelian, aby to
dokončili.
Starosta obce – podobná situácia bola aj v Turčeku a Dubovom, pracovali asi skôr tam
a zrejme nemajú dosť ľudí, ale mali by pokračovať. Aj keď to neurobia, na takéto práce
chceme vyuţiť uţ spomínaných ľudí z úradu práce. Okrem toho sme po vlaňajšej veľkej vode
doplnili stavadlo na odľahčovači Studenca do kanála a vieme tým celý potok odkloniť do
kanála.
p. Hybenová ako ďalší problém spomenula časť pozemku, ktorý jej syn kupoval od MNV,
ale v katastri je to zapísané na Piaderovcov.
Starosta obce – môţe to súvisieť s tým, ţe pozemky medzi p. Halienovou a obecným úradom
boli vyvlastnené, Piaderovci poţiadali o navrátenie pozemku a na základe toho im ho vrátili.
Odporúča ísť na kataster aj so všetkými dokumentmi a tam by mu mali povedať na základe
čoho je pozemok zapísaný na Piaderovcov.
Ďalej sa p. Hybenová zaujímala, či sa bude riešiť prechod cez Jarošovský dvor.
Starosta obce – tento problém by mohla riešiť aj komisia pre výstavbu a taktieţ
pozemok za poštou.
p. Cecko – nie je spokojný s tým, ţe sem chodia predávať na trţnicu predajcovia z Poľska,
pretoţe domáci podnikatelia sú oproti nim v nevýhode
- odkúpili si pozemok pred bytovkou a z vedľajšej bytovky im tam parkujú, upozorňovali ich
na to, ale nepomohlo to. Môţu vyzvať obecnú políciu, aby im dala papuče?
- uchádzame sa o mesto, ale prebralo sa to s občanmi, čo z toho budú mať?
Starosta obce – o štatút mesta sa uchádzame na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
Ţiadosť je podaná na ministerstve vnútra, pre občanov sa tým nemenia ţiadne poplatky ani
dane, to závisí len od počtu obyvateľov. Vyhlásením za mesto sme chceli predísť tomu, aby
nás v budúcnosti nepričlenili k Sučanom alebo Martinu. Tým by sme mohli prísť o niektoré
sluţby a aj z pohľadu prípadných investorov je mesto zaujímavejšie. Bolo to vysvetlené
v Hlase Turian a starosta ani poslanci z toho nebudú mať nič. Čo sa týka pozemku, je to
pozemok obyvateľov bytovky, územný plán neumoţňuje ho oplotiť, ale mohlo by sa to riešiť
dopravnou značkou a namontovaním parkovacích zábran. A v prípade predajcov zákon
neumoţňuje zakázať predávať Poliakom, ak majú potrebné doklady.
Ing. Holec – nejedná sa len o Poliakov, aj predajcovia, ktorí predávajú svoje prebytky sú vo
výhode. Ale ak príde trikrát v týţdni s plnou Aviou, nemôţu to byť jeho prebytky. Obec by to
mala kontrolovať.
Starosta obce – potvrdenie mu vydáva príslušný obecný úrad odkiaľ pochádza a my mu
nemôţeme dokázať, ţe nepredáva svoje prebytky.
Ing. Holec – čo sa týka menovania zástupcu starostu poslanci by to mali vedieť.
Ing. Novysedlák – stačilo nás informovať len jednou vetou.
Starosta obce oficiálne oznámil, ţe poveril JUDr. Liskaja zastupovaním.
p. Burica- čo sa týka Poliakov, stačí im dať iný poplatok za uţívanie verejného priestranstva.
p. Kručinský – bude sa tým zaoberať komisia pre ekonomiku.
p. Cecko – za čie peniaze sa čistí okolie Váhu? Treba dávať ľuďom za znečisťovanie pokuty.
Čo sa týka zberného dvora, vyzerá to tam zle, majú tam byť kontajnery rozdelené na všetko.
Starosta obce – máme projekt na kompostéry do domov, aby sme predchádzali tvoreniu
biodpadu.
p. Štetka – pokiaľ ide o poplatok za miesto na trţnici naši ľudia by mali mať niţší.
Ing. Holec – na ulici Partizánska a Jesenského bola kedysi značka slepá ulica. Bolo by dobré,
keby sa tam dala znova.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
uznesenie č. 16/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Rokovací poriadok komisií OZ v Turanoch
II. schvaľuje
Rokovací poriadok komisií OZ v Turanoch so zmenami podľa zápisu
uznesenie č.18/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. žiada
starostu obce opakovane informovať občanov v Hlase Turian o stave ţiadosti o pridelenie
štatútu mesta s doplnením o nové informácie
12. Návrh na uznesenie
Ing. Novysedlák predloţil návrh na uznesenie.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – všetci
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Poslanci jednomyseľne schválili Uznesenie z 3. zasadnutia OZ.
13. Záver
Zo strany poslancov OZ neboli uţ ţiadne otázky a pripomienky, starosta obce
prítomným poďakoval za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

I. overovateľ : Bc. Oľga Čanádyová
II. overovateľ : Ing. Martin Čanády

Zapísala : Ing. Erika Černeková
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