ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2012 v MKS 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, Mgr. Peter Kračmer, Ing. Martin Čanády, JUDr.
Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák, Martin Kručinský
Hlavný kontrolór : Ing. Jaroslav Hlavatý
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. Záverečný účet obce za rok 2011 a záverečný účet Prevádzkarne obce za rok 2011
5. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení
6. Rozpočet Prevádzkarne obce na rok 2012
7. Odpredaj nehnuteľností
8. Plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2012
9. Plán činnosti HK na 2.polrok 2012
10. Informácia o odpadovom hospodárstve
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Schválenie uznesenia
14. 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.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Ing. Jesenský nebol počas hlasovania prítomný.
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 Mgr. Martu
Hrivnákovú, Martina Kručinského a Mgr. Soňu Mišutovú.
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Ing. Jesenský nebol počas hlasovania prítomný.
Návrhová komisia bola schválená.
Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení (príloha č.1).
4. Záverečný účet obce za rok 2011 a záverečný účet Prevádzkarne obce za rok 2011
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.2).
Ing. Antalík predniesol stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporučila schváliť záverečný
účet bez výhrad.
Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce a odporučil ho schváliť bez
výhrad (príloha č.3).
Záverečný účet prevádzkarne obce :
Ing. Antalík predniesol stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporučila záverečný účet
schváliť.
Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k záverečnému účtu prevádzkarne a odporučil ho
schváliť bez výhrad.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 24/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011
II. berie na vedomie
a/ stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce a celoročnému hospodáreniu
za rok 2011
b/ Správu audítora k Záverečnému účtu obce a celoročnému hospodáreniu za rok 2011
III. schvaľuje
a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad
b/ rozpočtové hospodárenie vo výške -47.175,25 EUR zistené podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
c/ tvorbu rezervného fondu vo výške 16.081,56 EUR v zmysle ustanovenia § 15 ods. 4
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zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Záverečný účet Prevádzkarne obce Turany za rok 2011
II. schvaľuje
Záverečný účet Prevádzkarne obce Turany za rok 2011 bez výhrad
5. Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení
Zástupca starostu JUDr. Liskaj predložil návrh VZN (materiál obdržali poslanci 7 dní pred
zasadnutím – príloha č.4 ).
Hlasovanie za návrh VZN
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení bolo
schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 26/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
II. schvaľuje
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
III. zrušuje
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zo dňa
24.9.2008, ako aj Dodatok č. 1 k tomuto VZN zo dňa 8.6.2011
6. Rozpočet Prevádzkarne obce na rok 2012
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.5).
Stanislav Kapusta poverený zastupovaním vedúceho prevádzkarne od 1.3.2012 informoval
poslancov o činnosti prevádzkarne. Získali zákazky, pracujú aj mimo okresu, zúčastnia sa
verejných súťaží. Majú problém s dopravou a prepravou materiálu, preto navrhol odpredať
nepotrebné stroje a kúpiť auto. Taktiež ocenil prácu zamestnancov prevádzkarne.
Ing. Novysedlák – zdá sa mu, že ceny za služby pre obec sú dosť vysoké, napr. odhŕňanie
snehu.
S. Kapusta – do ceny je nutné zarátať aj servis traktora.
Starosta obce navrhol ekonomickej komisii prerokovať cenník prevádzkarne.
Ing. Novysedlák požiadal S. Kapustu, aby prevádzkareň opravila nekvalitne urobené veci
v podchode pod železnicou.
Martin Kručinský vyzdvihol ako pracuje prevádzkareň, navrhol aby boli dva rozpočty, pričom
druhý rozpočet by slúžil ako plán, aby sme sa mohli rozhodnúť či sa napr. zoberie leasing
alebo dajú odmeny.
Ing. Čanády – počkal by so schvaľovaním rozpočtu prevádzkarne kým bude vymenovaný
riadny vedúci.
Mgr. Kračmer súhlasil s Ing. Čanádym.
Starosta obce – ak neschválime rozpočet, prevádzkareň môže využiť len 1/12-nu
z minuloročného rozpočtu.
Hlasovanie za schválenie rozpočtu Prevádzkarne obce :
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Za – 6 (Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Kručinský, JUDr.
Liskaj)
Proti – 3 (Mgr. Adamov, Ing. Čanády, Mgr. Kračmer)
Zdržal sa – 2 (Ing. Antalík, Ing. Novysedlák)
Rozpočet Prevádzkarne obce na rok 2012 bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 25/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
III. prerokovalo
návrh rozpočtu Prevádzkarne obce Turany na roky 2012-2014
IV. schvaľuje
návrh rozpočtu Prevádzkarne obce Turany na roky 2012-2014
16,00 hod – priestor pre občanov
Nikto sa neprihlásil do diskusie.
7. Odpredaj nehnuteľností
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval prítomných o žiadosti Ing. Dušana
Novysedláka a manželky Anny a Ing. Jána Bolvanského o odkúpenie pozemku – prístupu do
bytov žiadateľov (materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím – príloha č.6 ).
Hlasovanie za posúdenie žiadosti ako prípadu hodného osobitného zreteľa :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Žiadosť bola schválená ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie za odpredaj parcely KN-C 2624/13 zast. plocha o výmere 80 m², k.ú. Turany
v prospech Ing. Dušana Novysedláka s manželkou Annou v spoluvlastníckom podiele ½
a Ing. Jána Bolvanského v spoluvlastníckom podiele ½ za cenu 8,40 €/m², t.j. 672,- € :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Odpredaj bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 27/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh realizácie prevodu nehnuteľného majetku- parcely KN-C 2624/13 podľa § 9a ods. 8
písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5- ín všetkých poslancov OZ
II. schvaľuje
odpredaj parcely KN-C 2624/13 zast. plocha o výmere 80 m², k.ú.Turany v prospech Ing.
Dušana Novysedláka s manželkou Annou v spoluvlastníckom podiele ½ a Ing. Jána
Bolvanského v spoluvlastníckom podiele ½, všetci bytom Rybárska 517/20, Turany, za cenu
8,40 EUR/m², t.j. 672,- EUR.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je nevyužiteľný pre
obec a že slúži ako vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich.
III. zrušuje
bod II.1 uznesenia č. 55/2011 zo dňa 10.11.2011
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8. Plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2012
Zástupca starostu JUDr. Liskaj predložil plán zasadnutí (materiál obdržali poslanci 7
dní pred zasadnutím – príloha č.7 ). Navrhol doplniť do programu septembrového zasadnutia
bod nájomné zmluvy.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 28/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Plánu zasadnutí OZ na 2. polrok 2012
II. schvaľuje
Plán zasadnutí OZ na 2. polrok 2012
9. Plán činnosti HK na 2.polrok 2012
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím. Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý na základe
pripomienok členov obecnej rady pred zasadnutím predložil poslancom doplnený plán
činnosti (príloha č.8).
Mgr. Kračmer – ak bola vykonaná kontrola nájomných zmlúv, požiadal o správu z kontroly
a navrhol doplniť do plánu kontrolu dane z nevýherných hracích automatov.
Ing. Antalík požiadal, aby sa hlavný kontrolór zaoberal výrubom daní v súvislosti
s pohľadávkami a predložil stanovisko k pohľadávkam k 30.6.2012.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 29/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Plánu činnosti HK na 2. polrok 2012
II. schvaľuje
Plán činnosti HK na 2. polrok 2012
10. Informácia o odpadovom hospodárstve
Starosta obce uviedol, že v súčasnosti máme v obci množstevný zber a predložil návrh
na poplatky za odpad (materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím a doplnený materiál
v deň zasadnutia – príloha č.9 ).
Kručinský – keďže odpad si vytvára občan sám, nesúhlasí s tým, aby obec dotovala takouto
výraznou mierou. Malo by sa to znížiť v prospech obce.
Mgr. Kračmer – súhlasil s Kručinským, ale musí byť presne určené, čo je odpad od občanov.
Ján Bardy (pracovník prevádzkarne) odporučil umiestniť do prevádzkarne veľký kontajner na
sklo, prekryť kontajnery, aby do nich nepršalo a požiadal poslancov, aby schválili Stanislava
Kapustu za vedúceho prevádzkarne.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o odpadovom hospodárstve
II. žiada
zástupcu starostu zapracovať zmeny výpočtu poplatku za komunálny odpad do návrhu VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a predložiť na schválenie OZ dňa 12.decembra 2012
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11. + 12. Rôzne + interpelácie
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o žiadosti MŠK o predĺženie nájomnej
zmluvy na štadión do 30.6.2015 a o žiadosti Marty Maďariovej o nájom športového areálu.
Ing. Antalík – poslanci mali dôvody na vypovedanie zmluvy. Jeden z dôvodov bol ten, že
hospodárenie nebolo prehľadné. Neodporúča zmluvu predĺžiť. Ak chce prenájom Viliam
Kapusta ako osoba a predloží seriózny návrh, nemá s tým problém.
Mgr. Kračmer – mali by sme sa dohodnúť, či to dostanú podnikatelia alebo obec, vyhlásiť
súťaž a rozhodnúť sa potom na základe ponuky.
Ing. Čanády – klub bude mať svoje priestory, môže vyvíjať svoju činnosť.
Mgr. Adamov – dohodli sme sa, že zmluva sa nebude predlžovať.
Ing. Jesenský – komisia športu odporučila, aby štadión prevzala obec do konania výberového
konania. Dovtedy treba poveriť niekoho správcovstvom. Navrhol Viliama Kapustu.
Mgr. Kračmer navrhol, aby obec po 30.6.2012 prevzala štadión, vykonala sa inventúra,
pripravili sa priestory pre klub a zostavila sa skupina ľudí, ktorá by pripravila podklady pre
súťaž do 30.8.2012.
Starosta obce navrhol poslancov ekonomickej komisie a komisie športu.
Viliam Kapusta požiadal poslancov, aby predĺžili nájomnú zmluvu pre MŠK. Klub spravil
rekonštrukciu kúrenia v spodnej časti, budova bola dvakrát premaľovaná, tribúna dvakrát
natretá, za sedem rokov prenájmu tam bola vykonaná práca za cenu 20 až 30.000,- €. A teraz
prichádza klub o peniaze, pretože kvôli výpovednej lehote nemohli prenajať bar ani nikoho
ubytovať.
Kručinský – zúčastnil sa kontroly v MŠK a už tam bolo povedané, že čo sa týka zmlúv klub
nemá zadefinované nič čo sa týka poskytnutia priestoru sponzorom, zmluvy s hráčmi – nie je
nikto, kto by napr. predložil zmluvy právnikovi alebo zadefinoval ako ďalej má klub
pracovať.
Maďari – v zastúpení Marty Maďariovej navrhol, že v nájomnej zmluve bude presne určené
čo sa kedy urobí. Okrem využitia areálu na športové účely chce poskytovať ubytovacie aj
reštauračné služby.
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol správu o výsledkoch kontroly za obdobie od
1.1.2012 do 28.6.2012 (príloha č.10).
Mgr. Adamov požiadal hlavného kontrolóra o predloženie správy z kontroly MŠK, konkrétne
ako bolo využitých 3.000,- €, ktoré boli určené na mládež.
Starosta obce informoval o žiadosti firmy Riversand na začatie územného konania na ťažbu
štrkov.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj predložil zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva a orgánov obce Turany (materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím –
príloha č.11). Obecná rada navrhuje v bode 1. za výkon funkcie poslanca na zasadnutí OZ
35,- €, v bode 2. za výkon funkcie poslanca na zasadnutí obecnej rady 20,- €, v bode 3. za
výkon funkcie predsedu komisie OZ 20,- € a v bode 4. za výkon funkcie člena komisie OZ
12,- €.
Mgr. Kračmer navrhol vypočítať odmenu pomocou koeficientov a to tak, že výška odmeny je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
Článku 2 zásad odmeňovania, aby bola zohľadnená valorizácia. Odmena sa zaokrúhľuje na
celé Euro nahor. Výška koeficientu pri 35,- € je 0,0445, pri 20,- € 0,0254 a pri 15,- € 0,0190.
Ing. Antalík navrhol, že sa vzdá odmeny.
Ing. Jesenský súhlasil s návrhom obecnej rady a s tým, aby bola presne určená suma a nie
prepočet pomocou koeficientov.
Ing. Antalík informoval o návrhu ekonomickej komisie, ktorá navrhuje v bode 4 sumu 15,- €.
Hlasovanie za návrh Mgr. Kračmera, že výška odmeny sa stanoví ako násobok priemernej
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a koeficientu :
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Za – 7 (Ing. Antalík, Ing. Čanády, Mgr. Kračmer, Mgr. Adamov, Kručinský, Ing. Novysedlák,
Mgr. Hrivnáková)
Proti – 4 (Ing. Jesenský, Mgr. Mišutová, JUDr. Liskaj, Bc. Čanádyová)
Zdržal sa – 0
Návrh Mgr. Kračmera bol prijatý.
Hlasovanie za návrh ekonomickej komisie určenie odmien vo výške v bode 1. 35,- €, v bode
2. 20,- €, v bode 3. 20,- € a v bode 4. 15,- € :
Za – 7 (Ing. Čanády, Mgr. Kračmer, Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Kručinský, Mgr.
Hrivnáková, Mgr. Mišutová)
Proti – 2 (JUDr. Liskaj, Ing. Jesenský)
Zdržal sa – 2 (Ing. Antalík, Ing. Novysedlák)
Návrh bol prijatý.
Zástupca starostu uviedol, že podľa zákona má zastupiteľstvo prerokovať aj plat starostu
a navrhol plat vo výške 2.200,- €.
Mgr. Adamov navrhol 2.000,- €.
Kručinský – podporil zvýšenie platu, aj napr. kvôli rekonštrukcii základnej školy, váži si
prácu starostu za to, že sme peniaze získali, pretože aj iným obciam bol schválený projekt,
ale peniaze nedostali. Súhlasil s návrhom JUDr. Liskaja.
Hlasovanie za návrh JUDr. Liskaja 2.200,- € :
Za – 6 (JUDr. Liskaj, Kručinský, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Mišutová, Mgr.
Hrivnáková)
Proti – 2 (Mgr. Adamov, Ing. Čanády)
Zdržal sa – 3 (Mgr. Kračmer, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák)
Návrh JUDr. Liskaja bol prijatý.
Kručinský navrhol, aby bolo hlasovanie o menovaní vedúceho prevádzkarne zaradené do
programu ďalšieho zasadnutia OZ.
Ing. Čanády sa zaujímal ako je to s prípravou parku pre deti pri evanjelickom kostole.
Starosta obce – umiestnime preliezky na troch miestach, cez leto to chceme urobiť, musíme
vyriešiť s ekonomickou komisiou financovanie.
Ing. Novysedlák informoval o zasadnutiach komisie výstavby, kde sa zaoberali :
- v súvislosti s IBV by sme mali vypracovať jednotný postup, komisia do konca r.2012
pripraví smernicu
- v súvislosti s rozkopávkovými povoleniami nech zodpovední pracovníci dôslednejšie
kontrolujú spätnú úpravu a dodržiavanie termínu ukončenia
- je nutné prehodnotiť dopravné značenie v obci, napr. zákaz zastavenia by sa mal zmeniť na
zákaz státia na ul. Komenského pri ZŠ, Osloboditeľov pri pohostinstve Zastávka, Obchodnej,
Mohylka a bolo by vhodné vybudovať parkovacie miesta pri pohostinstve Zastávka.
Starosta obce navrhol vyčleniť v budúcom rozpočte čiastku na vypracovanie nového pasportu.
Ďalej Ing. Novysedlák
- požiadal starostu obce, aby pokračoval v rokovaniach s firmou Chyžbet kvôli ceste,
s Povodím Váhu kvôli vyčisteniu Studenca od kanála po vstup do Váhu a taktiež so
Združením technických športov a činností o prinavrátení strelnice obci
- navrhol na most cez Váh v južnej časti obce osadiť tabuľu „vstup na vlastné
nebezpečenstvo“ a aby sa z rozpočtu v r.2012 zrealizovala výstavba oddychovej zóny
v zmysle projektu Ing. Turancovej.
Kručinský navrhol, aby sa komisia verejného poriadku zaoberala aj činnosťou obecnej
polície.
Mgr. Adamov – je nespokojný s tým, že sa málo robí v rámci oddychových zón pre občanov,
mali by sme viac investovať napr. do štadióna, telocvične ZŠ. Zamerajme sa na športovokultúrne veci potrebné pre občanov, aj na škôlky. Riešime teraz rekreačné zariadenie či
strelnicu. Riešme veci, na ktoré máme. Mali by sme mať správcu, ktorý by sa staral o naše
objekty.
7/9

Ing. Novysedlák navrhol v súvislosti s obstarávaním, aby obec využívala pri obstarávaní nad
400,- € tri cenové ponuky.
Mgr. Kračmer súhlasil s návrhom, aby sa robili výberové konania.
Ing. Antalík – zastupiteľstvo veľmi rýchlo schválilo zvýšenie platu starostu o 30% a preto,
aby sme zmiernili dopad tohto na rozpočet navrhuje vzdať sa poslaneckých odmien
minimálne do konca roka v zastupiteľstve aj v komisiách.
Mgr. Adamov navrhol za odmeny niečo zakúpiť napr. do škôlky.
Starosta obce navrhol, aby sa všetci vrátane členov komisií vzdali nároku na odmeny do
konca volebného obdobia, v tom prípade zostáva na základnom plate.
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka vzdať sa odmien do konca roka 2012 :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa -0
Návrh Ing. Antalíka bol prijatý.
Mgr. Adamov vyzval poslancov, aby to prehodnotili a aby zostali pri pôvodných návrhoch.
Kto bude chcieť dať peniaze na iné účely, môže tak urobiť a verí tomu, že aj starosta to
podporí. Prešli pomaly už dva roky a k ničomu nedospejeme, preto by sa mali radšej venovať
iným veciam a nebrať niektoré veci osobne.
Kručinský podporil Mgr. Adamova. Poslanci rozhodli, že sa odmien nevzdávajú, ale na konci
roka, kto bude chcieť, vzdá sa odmeny a spoločne sa rozhodnú na čo peniaze použijú.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 31/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a orgánov obce Turany
II. schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a orgánov obce Turany podľa
návrhu Mgr. Kračmera s tým, že výška odmeny je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa Článku 2 zásad odmeňovania. Odmena sa
zaokrúhľuje na celé Euro nahor. Výška koeficientu sa stanovuje v Článku 2 v bode 1. na
0,0445, v bode 2. a bode 3. na 0,0254, v bode 4. na 0,0190.
III. zrušuje
Poriadok odmeňovania orgánov obce Turany schválený uznesením OZ dňa 21.2.2007
Uznesenie č. 32/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
informáciu MŠK Turany a Marty Maďariovej o záujme o prenájom obecného majetku –
športového areálu Turany
II. zriaďuje
komisiu na výber nájomcu športového areálu zloženú z poslancov komisie pre ekonomiku
a plán a komisie kultúry, športu a informovanosti občanov pri OZ
III. ukladá
stavebnému technikovi za účasti hlavného kontrolóra prevziať športový areál od MŠK
pod správu obce do 08.07.2012
IV. súhlasí
s využívaním vyčlenených priestorov pre futbalový klub do doby uzavretia novej nájomnej
zmluvy
Uznesenie č. 33/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
odporúča
starostovi obce poveriť správcu za obec výkonom správy športového areálu do doby
konečného rozhodnutia
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Uznesenie č. 34/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
informáciu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra za obdobie od 1.1.2012 do 28.6.2012
Uznesenie č. 35/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
plat starostu obce vo výške 2.200,- € mesačne od 1.7.2012
Uznesenie č. 36/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
odporúča
starostovi obce poveriť Stanislava Kapustu vedením Prevádzkarne obce Turany
do 31.12.2012
Uznesenie č. 37/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. schvaľuje
použitie prostriedkov z rozpočtu obce kapitálové výdavky, rôzne v sume 5.000,- €
na výstavbu oddychovej zóny pri evanjelickom kostole v súvislosti so začatou
revitalizáciou centra obce
II. ukladá
poslancom OZ Ing. Čanádymu, Mgr. Adamovovi, Mgr. Mišutovej koordinovať činnosť
a práce na oddychovej zóne pri evanjelickom kostole s dobrovoľníkmi a obcou v termíne
do 20.7.2012
13. Schválenie uznesenia
Mgr. Hrivnáková predniesla návrh uznesenia z 3. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 10 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, JUDr. Liskaj, Kručinský)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Mgr. Kračmer)
Poslanci schválili uznesenie z 3.zasadnutia OZ.
14. 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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