ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.06.2013 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, Martin Kručinský, Ing. Martin Čanády,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák
Hlavný kontrolór : Ing. Jaroslav Hlavatý
Ospravedlnený : 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 Mgr. Soňu Mišutovú a p. Martina Kručinského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
a volebnú komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Marta Hrivnáková, Mgr. Martin
Adamov.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení uznesení OZ
5. Záverečný účet obce a záverečný účet Prevádzkarne obce Turany za rok 2012
6. Dodatok č.1 k VZN obce Turany o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Turany
7. VZN obce Turany o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev na území obce
Turany
8. Plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2013
9. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2013
10. Odpredaj nehnuteľnosti KN-C 2692/14
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
O 16,00 hod vystúpenie občanov
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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. Doplnil v bode 3 voľba návrhovej
a „volebnej“ komisie.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie
Starosta obce určil za overovateľov Mgr. Soňu Mišutovú a p. Martina Kručinského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej a volebnej komisie navrhol
Ing. Ivana Jesenského, Mgr. Martu Hrivnákovú a Mgr. Martina Adamova.
Hlasovanie za zloženie návrhovej a volebnej komisie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Návrhová a volebná komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení OZ
Hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení
(príloha č.1).
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o stave pohľadávok v súvislosti s nájomnými
bytmi. Ku koncu roka 2012 bola celková výška nedoplatku 18.505,- €, k 31.3.2013 bol stav
13.601,- €. Ďalej podal informáciu o monografii Turian, zahŕňa obdobie do roku 1997.
Dohoda na vypracovanie monografie s p. Lackom bola podpísaná 5.2.1996 s tým, že mal
dodať texty do 31.3.1997. Prvé predĺženie termínu bolo do 30.9. 1997, ďalší termín bol do
31.1.1998 a tretí termín bol do 1.3.1999 a na komisii 8.6.2000 p. Lacko prisľúbil dodať knihu
do 15.8.2000. Nič sa neudialo. 21.2.2007 bola urobená zmluva o vytvorení diela a termín bol
daný do 31.5.2007. Bola dojednaná odmena vo výške 133.200,- Sk. Mzdové náklady, ktorých
najväčšiu časť tvorila odmena autorovi, niečo dostala historická komisia a tí, ktorí sa podieľali
na redigovaní textov, dosiahli sumu 229.074,- Sk (7.603,- €). Materiál sa prefinancovával vo
forme predbežných faktúr a spolu bolo vynaložených 273.218,- Sk (9.068,- €). Z tohto bolo
Tlačiarni P+M poskytnutých 271.000,- Sk (8.995,- €), pričom nie všetky peniaze boli použité
na knihu. 68.000,- Sk (2.257,- €) bolo použitých na oslavy 600-tého výročia udelenia
mestských práv a 22.000,- Sk (730,- €) na publikáciu pri príležitosti 30.ročníka výstupu na
VFK a 1.883,- Sk na fotografické práce pre obec. Celkove bolo použitých na knihu 6.018,- €.
Minimálne nároky p. Kurhajca sú také, aby sme vykryli DPH, ktorú musí odviesť. Na vydanie
knihy v počte 1000 kusov by bolo potrebné vynaložiť 13.300,- €, 1500 kusov by bolo
16.600,- € a 2000 kusov 19.910,- €. V prípade vydania vo forme DVD by boli výdavky
podstatne menšie. Navrhol, aby sme uhradili DPH p. Kurhajcovi bez ďalších doplatkov
a pokiaľ ide o formu vydania súhlasí s DVD.
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Starosta obce navrhol vydať monografiu na DVD.
Mgr. Adamov – do knihy by sa mali doplniť roky od r.1997, súhlasí s vydaním DVD.
p. Kručinský – mali by sme skúsiť získať prostriedky napr. z VÚC na propagáciu a urobiť
prieskum, či by boli ľudia ochotní dať napr. 30,- € za knihu.
Ing. Novysedlák – do r.1997 je to nepostačujúce, je skôr za to, aby sa monografia nevydala
knižne, radšej ako DVD.
Ing. Jesenský – tiež súhlasí s DVD, ak budeme do budúcna zadávať nejakému odborníkovi
spracovanie knihy, tak by sme mali určiť aj počet strán.
Ing. Antalík – kto bol v komisii, kto je za to zodpovedný? P. Kurhajec vyčíslil náklady
na 10.000,- € + DPH – čo za tie peniaze urobil, kde to je?
Zástupca starostu – práce zahŕňali – litografiu, skenovanie, retušovanie, doplnenie fotografií,
reprodukcie z publikácií z archívov, doplnenie kapitol, redakčnú úpravu, grafickú úpravu,
korektúrne výtlačky, jazykovú úpravu. Komisiu tvorili JUDr. Híčik, Dušan Jančovič,
JUDr. Liskaj Ľubomír (neskôr sa vzdal), Dušan Feťko, Dušan Čanády, Mgr. Hrivnáková, Ing.
Novysedlák.
Mgr. Hrivnáková – bola by za to, keby si to prešlo niekoľko ľudí, možno polovicu by bolo
treba vypustiť.
Ing. Antalík navrhol urobiť určitý počet DVD, občania by si to mohli kúpiť a z toho by sa
zaplatila DPH.
Hlasovanie za vydanie knihy vo forme DVD :
Za – 8 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík,
Mgr. Mišutová, Ing. Novysedlák, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Kručinský, Mgr. Hrivnáková)
Starosta obce – pripravíme návrh na finančné vysporiadanie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 34/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
správu k monografii obce Turany
II. schvaľuje
vydanie monografie Turany v elektronickej podobe vo forme DVD
5. Záverečný účet obce a záverečný účet Prevádzkarne obce Turany za rok 2012
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.2).
Ing. Bačeová vysvetlila zvýšenie výdavkov nad 110% :
- požiarna ochrana – v dôsledku poistnej udalosti
- cestná doprava – na konci roka v decembri zaplatené faktúry za opravu komunikácií a zimnú
údržbu
- rozvoj bývania – v dôsledku revízií a opravy kotlov v 24 b.j. v decembri
- základná škola – neprišla do konca roka posledná platba, výdavky sme museli zaplatiť my
a peniaze nám potom preplatia.
Ďalej Ing. Bačeová predniesla uznesenie komisie pre ekonomiku a plán (príloha č.3),
ktorá odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol stanovisko k záverečnému účtu (príloha č.4).
16,00 – vystúpenia občanov
p. Dvoranová – zaujímala sa o financovanie mimoškolských aktivít detí. Od 1.1. obce
dostávajú peniaze na centrá. Chcela vedieť koľko finančných prostriedkov dostala obec,
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koľkých detí od 5 do 15 rokov sa to týka a akým spôsobom s týmito prostriedkami obec
naložila.
Starosta obce – peniaze sa dostávajú na obce podľa vzorca, ktorým sa prerozdeľujú finančné
prostriedky z príjmov z daní fyzických osôb podľa počtu detí, ktoré sú v obci. Momentálne
nie je možné presne určiť koľko dostaneme, len odhadujeme, že to bude okolo 60,- € na dieťa.
Obec nemá spracované VZN, lebo na území obce nie je centrum voľného času, zatiaľ sme
peniaze nedali nikomu. Tieto finančné prostriedky chceme dať na deti, ktoré sú v Turanoch,
nebudeme dávať peniaze na deti v iných centrách. Plánujeme dať účelovo peniaze základnej
škole na fungovanie krúžkov. Základná škola musí predložiť návrh rozpočtu fungovania
krúžkov v obci Turany. Týka sa to asi 250 detí. Všetky peniaze chceme dať na deti, nechceme
ich nechať v obecnom rozpočte.
p. Dvoranová – existuje možnosť aj pre deti, ktoré nenavštevujú školu v Turanoch, aby sa
podieľali na aktivitách v obci?
Starosta obce – nevidí v tom problém a určite sa o to zasadíme, aby tieto deti mohli
navštevovať krúžky v Turanoch.
p. Dvoranová – nemôže to byť robené tou formou, že keď preukážem, že dieťa navštevuje
krúžok v inej obci, je možné posunúť peniaze tam?
Starosta obce – nie.
Mgr. Adamov – nie, môže navštevovať krúžok tu.
p. Dvoranová – subjekty, ktoré vzniknú na území obce a budú sa venovať týmto aktivitám ste
ochotní podporovať?
Starosta obce – áno.
Mgr. Adamov – ak by poskytoval služby deťom od 5 do 15 rokov za určitých podmienok je to
možné.
Nik z občanov už nevystúpil a program zasadnutia pokračoval bodom č.5.
Mgr. Mišutová – navrhla, aby bolo písomne zdôvodnené každé prečerpanie nad 100%.
Ing. Novysedlák – čo sa týka príjmovej časti mali by sme hľadať všetky možnosti, ktoré nám
zákon umožňuje, ktorými sa napĺňa rozpočet, hovorí to aj v súvislosti s kontrolou dane
z nehnuteľnosti mali by sme v tom pokračovať, lebo nie je urobená kontrola v celej obci
- nedostatočne využívame príjem z prenajatých pozemkov.
p. Kručinský – nepotrebuje k záverečnému účtu žiadne špeciálne vysvetlenie, zaoberali sa
tým na komisii podrobnejšie, ale sú veci kde vidí rezervy a to sú energie – kúrenie
v Miestnom kultúrnom stredisku, keby sa kúrilo gamatkami, ušetrili by sme a investícia by sa
vrátila do 2 rokov a druhá oblasť sú telekomunikačné a poštové poplatky, mali by sme
prehodnotiť či obec potrebuje viac prípojných bodov do internetu či nie je lepšie mať sieť
a jeden prípojný bod. Je v platnosti výnos č.312 o ochrane počítačových sietí verejnej správy,
musíme mať pripravenú smernicu. Je to oblasť, ktorej sa musíme venovať a budeme musieť
urobiť opatrenia.
Starosta obce požiadal p. Kručinského, aby tieto veci pomohol prebrať so správcom siete.
Ing. Antalík – boli prekročené kapitálové výdavky. Pozrite si rozpočet, rozpočet po úprave
a k tomu upravenému sa robia plusy a mínusy. V schválenom rozpočte na rok 2012 po úprave
v decembri rozpočtované príjmy boli 2 029 114 a v záverečnom účte je 2 030 953.
Ing. Bačeová – je to preto, že sme povinní dotácie a príspevky, ktoré prídu zo štátneho
rozpočtu upraviť v príjmovej položke bez schválenia zastupiteľstvom.
Ing. Antalík – 13.2.2013 sme dostali informáciu, že rekonštrukcia základnej školy bola
dokončená a z obecných prostriedkov bolo použitých 94 437,85 € a dnes je v záverečnom
účte iná suma cca 97 000,- €.
Ing. Bačeová – dôvodom je to, že rekonštrukcia okrem toho, že je v kapitálových výdavkoch
a vlastných príjmoch, je aj v bežných príjmoch v položke základná škola, pretože nie všetky
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výdavky na ktoré dostaneme dotáciu idú z kapitálových výdavkov a tieto musia byť
zaúčtované do bežných.
Starosta obce aj Ing. Bačeová požiadali, aby takéto otázky predložili poslanci skôr, aby sa
na ne mohli účtovníčky pripraviť.
Ing. Antalík – stále sa neplní uznesenie, že zmeny v rozpočte by sa mali prerokovať v komisii.
Starosta obce – s niektorými vecami súhlasí, ale problém bol aj v tom, že nie je predseda
komisie, predložili sme aj nejaké návrhy na úpravu a neboli prerokované. Ak sa dneska zvolí
nový predseda komisie bude rád, ak sa bude toto uznesenie dodržiavať s tým, že treba
zvažovať čo je akútne a čo sa dá takto riešiť.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu :
Za – 6 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Hrivnáková, Kručinský,
JUDr. Liskaj)
Proti – 1 (Ing. Antalík)
Zdržal sa – 3 (Ing. Čanády, Mgr. Mišutová, Ing. Novysedlák)
Záverečný účet Prevádzkarne obce Turany (príloha č.5).
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý – odporúča zobrať na vedomie.
Ing. Antalík – v záverečnom účte je uvedená strata.
p. Kocholová – v rozpočte je vo výnosoch len to, čo príde na účet, na konci decembra sú
vystavené faktúry a tie nie sú v príjmoch.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.24/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
Správu audítora k záverečnému účtu
I. prerokovalo
Záverečný účet obce Turany za rok 2012 a Záverečný účet Prevádzkarne obce Turany
za rok 2012
II. schvaľuje
a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad
b/ výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 vo výške – 25.139,04 EUR zistený
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 2.738,28 EUR v zmysle ustanovenia § 15 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
6. Dodatok č.1 k VZN obce Turany o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Turany
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.6).
Zástupca starostu JUDr. Liskaj predložil návrh VZN. Znižuje sa výška dotácie o 10%, pretože
sa znižovalo 10% v rámci celého rozpočtu. Predtým sa počítal normatív na počet žiakov
školského klubu a teraz sa vychádza z počtu všetkých žiakov.
p. Kručinský – je zásadne proti tomu, aby sme toto VZN prijali. Už teraz majú škôlky
problémy, školský klub je v havarijnom stave, nesúhlasí so znižovaním príspevku. Nechal by
to na takej sume ako je to teraz. Budeme musieť nájsť rezervy niekde inde.
Starosta obce so súhlasom poslancov stiahol tento bod z programu.
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7. VZN obce Turany o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev na území obce
Turany
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – riešili sme to na poslednom zastupiteľstve, návrhy sa
nezmenili – jedna ulica Do Krpelian. Starosta obce navrhol názov Krpelianska.
Hlasovanie za schválenie názvu ulice ako Krpelianska :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Zástupca starostu pokračoval druhou ulicou v lokalite Na Mohylky - SZPB navrhol
pomenovať ulicu po generálovi Nosákovi.
Hlasovanie za názov ulice Gen. Nosáka :
Za – 6 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, p. Kručinský,
JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 4 (Mgr. Mišutová, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Mgr. Hrivnáková)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 25/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN č.1/2013 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev na území obce Turany
II. schvaľuje
VZN č. 1/2013 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev na území obce Turany
8. Plán zasadnutí OZ na 2.polrok 2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.7).
Zástupca starostu predložil plán zasadnutí aj s programom. Starosta obce navrhol doplniť
zasadnutie aj na 20.11.2013
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 26/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu zasadnutí OZ na 2. polrok 2013
II. schvaľuje
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2013 s doplnením zasadnutia OZ
20.11.2013
9. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.8).
Hlavný kontrolór predložil plán činnosti.
Ing. Antalík – zdá sa mu neskoro robiť kontrolu dokladov za apríl a máj do konca septembra.
Malo by to byť hotové do zastupiteľstva. Navrhol zmeniť termíny tak, aby to stihol do
septembrového zastupiteľstva.
Ing. Jesenský – pokiaľ ide o bod č.12 kontrola platenia dane z nehnuteľnosti chýba nejaký
plán vykonávania kontroly.
Hlasovanie za schválenie plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2013 :
Za -10 (všetci)
Proti – 0
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Zdržal sa – 0
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 27/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2013
II. schvaľuje
plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013 s pripomienkami
10. Odpredaj nehnuteľnosti KN-C 2692/14
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.9).
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval, že sa jedná o parcelu KN-C 2692/14 o výmere
8 m². Je tam postavená čerpacia stanica Turčianskej vodárenskej spoločnosti. TURVOD chce
odkúpiť pozemok za 20,- €/m². V tomto prípade sa to podľa zákona o majetku obcí predáva
priamo pretože sa jedná o pozemok zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa.
Hlasovanie za prevod nehnuteľnosti parcely KN-C 2692/14 o výmere 8 m² :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 28/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Turany a Turčianskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
Martin, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníctva parcely KN-C 2692/14 o výmere
8 m² zastavanej čerpacou stanicou 3 vo vlastníctve kupujúceho
II. schvaľuje
odpredaj parcely KN-C 2692/14 zastavaná plocha o výmere 8 m² Turčianskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Martin za cenu 20 EUR/m², t.j. za cenu 160 EUR
11. Rôzne
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.10).
Zástupca starostu informoval o ponuke p. Maďariho na odpredaj nehnuteľnosti. Keďže máme
predkupné právo, odsúhlasili sme, že to nechceme kúpiť za 270.000,- €. Teraz ponúka
za 200.000 €.
p. Maďari – má teraz záujemcu o kúpu, je to predajca dreva. Keďže obec má predkupné právo
ponúka to najprv obci.
Hlasovanie za schválenie uznesenia v znení, že obec Turany nevyužíva predkupné právo
na odkúpenie nehnuteľnosti obsiahnutých v kúpnej zmluve zo dňa 6.10.1998 a súhlasí s ich
odpredajom inému záujemcovi za sumu najmenej 200.000,- € :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
p. Maďari – je možné, že záujemca ponúkne sumu o 5 alebo 10.000,- € menej.
Hlasovanie za doplnenie sumy 190.00,- až 200.000,- € do uznesenia :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o žiadosti firmy UNICO PLUS s.r.o. v likvidácii
o odpustenie poplatku za odpad. Podľa likvidátorky p. Cígrovej nevlastní žiadny majetok.
Nová firma, ktorá vznikla, zaplatila za rok 2012. Žiadajú odpustiť za roky 2009,2010, 2011.
Ing. Novysedlák – toto je precedens v tom, že my ako občania sme povinní a platíme si.
Ing. Antalík – bola to s.r.o., mala konateľa. Tiež si myslí, že vytvoríme precedens. Je dobre,
že ďalej fungujú, určite zaplatili svojim dodávateľom a práve obci zostali dlžní.
Starosta obce navrhol čakať na ukončenie likvidácie.
Zástupca starostu – podľa zákona č. 253/1994 OZ raz ročne prerokuje plat starostu.
Navrhol ponechať plat v rovnakej výške ako doteraz.
Ing. Antalík – starosta pracuje aj v ZMOS-e a ZMOT-e. Je za to honorár?
Starosta obce – nie.
Ing. Antalík – v súvislosti s memorandom a znižovaním výdavkov o 10% odporúča znížiť plat
starostu o 10%.
Zástupca starostu – starostovi sa znížil plat oproti tomu čo mal o viac ako o 10%, zrušili sa aj
odmeny, čiže je to ešte menej.
Starosta obce – určité veci si neúčtoval ani v minulosti ani dnes a berie to ako určitý
príspevok obci, neúčtuje si napr. diéty na služobných cestách.
Hlasovanie za výšku platu starostu obce v sume 2.200,- € :
Za – 7 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková,
Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 1 (Ing. Antalík)
Zdržal sa – 2 (Ing. Novysedlák, Ing. Čanády)
Zástupca starostu informoval o ponuke vstúpiť do miestnej akčnej skupiny (MAS).
Starosta obce – majú sa vytvoriť nové MAS, cieľom je podpora regionálnych projektov,
momentálne je vstup do MAS bezplatný. Neúčasť znamená vyradiť sa z možnosti čerpať
finančné prostriedky.
p. Kručinský – je za vstup, ale bolo by dobré keby sme mohli zasiahnuť do stanov a keby sa
prejavilo, že sme jedna z najväčších obcí v Turci. Napr. pri hlasovaní by sme mali viac
hlasov.
Ing. Novysedlák – v nedávnej minulosti sme vstúpili do Regionálneho poradenského
informačného centra a nevie, aký to malo prínos pre obec, je skeptický k takýmto vstupom
do združení, hoci nemusí to byť zlá myšlienka.
Ing. Antalík – súhlasí s podmienkou, že je to bez príspevku.
Ing. Jesenský – myslí si, že by sme mali vstúpiť.
Hlasovanie za vstup obce Turany do MAS:
Za – 7 (Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing.
Novysedlák, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Ing. Antalík, Kručinský, Mgr. Adamov)
Predseda volebnej komisie Ing. Jesenský navrhol na predsedu komisie pre ekonomiku a plán
p. Martina Kručinského.
Hlasovanie za zvolenie p. Kručinského :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Mgr. Mišutová,
Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
Ďalej Ing. Jesenský navrhol za člena obecnej rady Mgr. Petra Kračmera.
Hlasovanie za zvolenie Mgr. Kračmera :
8/12

Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Pridelenie nájomných bytov.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – prerokovali sme pridelenie bytu p. Pečitovej s tým, že sme
to podmienili splatením dlhu. To sa nestalo a preto sociálno-zdravotná komisia navrhla,
aby tento byt bol pridelený Eve Plevkovej a 3-izbový byt p. Simone Juščákovej. Ak odmietnu
komisia navrhuje prideliť byty ďalším záujemcom v poradí. V prípade 1-izbového bytu je to
Ján Kurhajec a v prípade 3-izbového Róbert Maruša.
Ing. Antalík – pripravujú sa nájomné zmluvy na dobu určitú?
p. Machajdová – na 3 roky.
Zástupca starostu - môžeme zmluvu urobiť na dobu určitú s tým, že sa automaticky predĺži,
ak si nájomca plní povinnosti.
Hlasovanie za pridelenie bytov podľa návrhu komisie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Mgr. Adamov informoval o možnosti zakúpiť hokejové ihrisko, dalo by sa využívať v zime aj
v lete (príloha č.11). Bolo by v areáli štadióna.
Hlasovanie za zabezpečenie hokejového ihriska :
Za - 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Starosta obce – ekonomická komisia navrhne riešenie vzhľadom k rozpočtu.
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol správy o vykonaných kontrolách (príloha č.12)–
kontrola spracovávania mzdovej agendy na obecnom úrade. Informoval o obdobiach, kedy
mzdovú agendu vykonávala Ing. Kleinová a kedy p. Kučmová. Keď bola v r. 2012 Ing.
Kleinová na materskej dovolenke pracovala na dohodu o vykonaní práce, čo umožňuje zákon.
V tomto období zamestnávateľ neplatí preddavky na zdravotné poistenie a tiež odvody
do sociálnej poisťovne. Pri kontrole o potvrdení príjmov fyzickej a právnickej osoby
odovzdaných Ing. Antalíkom bola ako vypracovateľka uvedená Ing. Kleinová, čím došlo
k porušeniu dohody o pracovnej činnosti s p. Kučmovou. Týmto konaním nevznikla obci
žiadna škoda ani naviac náklady a tiež nedošlo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými
prostriedkami. Fyzicky vykonávala túto činnosť p. Kučmová, avšak odvody do poisťovní
realizovala cez počítač Ing. Kleinová, pretože má autentifikačné kódy na svoju osobu. Tento
kód sa nemôže dávať inej osobe.
Ing. Antalík sa zaujímal či má p. Kučmová oprávnenie, vzdelanie aby vykonávala takúto
prácu.
Starosta obce – áno.
Ing. Antalík – nie je o tom presvedčený či je vyškolená na realizáciu mzdovej agendy.
Očakával kontrolu týchto faktov a prípadne prijatie opatrení. Keď išla p. Kleinová
na materskú mohli sa ušetriť mzdové prostriedky. Nie je spokojný so záverom správy.
Hlavný kontrolór – nemá oprávnenie na to zisťovať či má p. Kučmová oprávnenie na takúto
prácu. Rozprával sa s p. Kleinovou a ona potvrdila, že p. Kučmová to vie robiť.
Ďalšia správa sa týkala kontroly výberových konaní – verejných obstarávaní pre nákup
kancelárskych a hygienických potrieb. Stručne priblížil zákon o verejnom obstarávaní, najmä
pokiaľ ide o zákazky s nízkou hodnotou. Skonštatoval, že obec porušila § 102 ods.4 tým,
že nezverejňovala raz štvrťročne na webovom sídle alebo v tlači súhrnnú správu o zákazkách
s nízkou hodnotou. Na základe kontroly navrhol dve kontrolné doporučenia : zverejňovať
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súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou a aktualizovať smernicu pre verejné
obstarávanie.
Starosta obce – súhlasí so závermi správy hlavného kontrolóra, musíme to zverejňovať. Treba
však povedať, že sa pravidelne zverejňujú všetky faktúry, kde je uvedené čo a za koľko sa
nakupuje.
Ing. Antalík – pri mzdovej kontrole sa tiež niečo porušilo, ale nie je tam žiadne doporučenie.
Prečo ho nedal hlavný kontrolór?
Hlavný kontrolór - lebo nevie aké tam môže dať doporučenie, nie je kontrolný orgán na mzdy.
p. Kručinský – požiadal, ak je možné, porovnať počet nahlásených prenocovaní pred
a po zvýšení poplatku za ubytovanie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 29/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
ponuku Jána Maďariho na odpredaj nehnuteľností kúpených od obce Turany kúpnou zmluvou
zo dňa 6.10.1998
II. súhlasí
s odpredajom nehnuteľností odkúpených od obce Turany kúpnou zmluvou zo dňa 6.10.1998
za sumu 190 000 - 200 000 EUR inému záujemcovi, t.j. nevyužíva predkupné právo
Uznesenie č. 30/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
informáciu o platových nárokoch a plate starostu obce
II. schvaľuje
plat starostu obce vo výške 2 200 EUR mesačne
Uznesenie č. 31/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
informáciu o vytvorení Turčianskej miestnej akčnej skupiny
II. súhlasí
so vstupom obce Turany do Turčianskej miestnej akčnej skupiny
Uznesenie č. 32/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
návrh na voľbu člena obecnej rady a predsedu komisie pre ekonomiku a plán
II. volí
a/ Mgr. Petra Kračmera za člena obecnej rady
b/ Martina Kručinského za predsedu komisie pre ekonomiku a plán OZ
Uznesenie č. 33/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
návrh sociálno-zdravotnej komisie na obsadenie uvoľnených nájomných bytov
II. prideľuje
a/ jednoizbový byt na Obchodnej ulici 27 Eve Plevkovej,Červenej armády 1028/11,Turany
b/trojizbový byt na Obchodnej ulici 1241/27 Simone Juščákovej, Jánošíkova 737/16,Turany
Uznesenie č. 35/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
informáciu o zámere vybudovať hokejbalové ihrisko v areáli štadióna
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II. schvaľuje
zabezpečenie realizácie hokejbalového ihriska v tomto kalendárnom roku
Uznesenie č. 36/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
správu hlavného kontrolóra o kontrole výberových konaní verejných
a cenových ponúk pre nákup kancelárskych a hygienických potrieb
II. ukladá
vypracovať smernicu o verejnom obstarávaní
Z : zástupca starostu
T : 1.7.2013

obstarávaní

12. Interpelácie poslancov
Ing. Novysedlák – nemalo by nám byť jedno to o čo sa snažil p. Antalík, keby bola
zamestnaná p. Kleinová boli by sme ušetrili finančné prostriedky
- zúčastnil sa aj spolu s p. starostom prezentácie stavby diaľnice úseku Dubná Skala - Turany,
zo strany VÁHOSTAV-u bol prezentovaný celý tento úsek, zaujímal sa či budú priechody pre
ľudí smerom do Podhradia, budú tam dva pre zver, ktoré môžu využívať aj ľudia, ďalej
v dĺžke 500 m od Dreviny po Brvná bude protihluková stena.
Starosta obce informoval o predbežných jednaniach so zástupcami z katedry banského
inžinierstva z Košíc kvôli vypracovaniu posudku na ťažbu štrku na parcele č. KN-E 2256.
Ing. Novysedlák - schvaľovali sme územný plán Trusalovej, je nejaká perspektíva, že bude
tento plán využívaný? (starosta obce – pripravuje sa tam jedna aktivita vlastníkov lesa, ale
záleží od podnikateľských subjektov)
- v r.2009 bol poškodený Klub dôchodcov, na opravu strechy obec vynaložila prostriedky,
doteraz to nie je s Kooperativou ukončené (starosta obce – keďže nám SHMÚ nedal
potvrdenie, že vtedy bol vietor s rýchlosťou viac ako 75 km/h, poisťovňa to nezaplatí. Naopak
pokiaľ ide o poškodenie strechy na štadióne, poisťovňa to najprv odmietla plniť, ale SHMÚ
nám vydal potvrdenie, že v tom čase bol v Turanoch vietor s rýchlosťou 80 km/h.)
- zberný dvor – ako to pokračuje ? (starosta obce – hovoril s p. riaditeľom, je ochotný do toho
ísť)
- materiály na zastupiteľstvo – mali by sa premietať a je možné ich dávať aj na stránku obce ?
(starosta obce – máme štatút, ktorý to upravuje)
- oprava strechy obecného úradu – je už vyhlásená súťaž?
(starosta obce – bude to robiť prevádzkareň)
- kanalizačná prípojka na štadióne – hovorili sme o tom už minulý rok.
Ing. Antalík – má prevádzkareň ľudí odborníkov, ktorí robia strechy?
Starosta obce – áno.
p. Kručinský – informoval o záveroch ekonomickej komisie – navrhuje, aby sa zrušilo
platenie nájmu Bytur-u za knižnicu, keďže je to v našom.
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý – ročné náklady na knižnicu sú 5.581,86 €, z toho nájom tvorí
1.351,- € a zvyšok sú náklady na prevádzku.
Ing. Čanády – je to v našich priestoroch a platíme nájom.
Starosta obce – prerokuje to s p. Šlichtíkom a predloží to poslancom.
p. Kručinský – nájomníci v 24 b.j. majú nájomné zmluvy, platia nájom, vykonala sa tam
oprava kotlov, malo by sa to rozpočítať medzi nich.
Starosta obce – preberú to na ekonomickej komisii.
Ing. Novysedlák – zaujímal sa či má prevádzkareň termínovník prác pre obec

11/12

- dal návrh, aby boli poslanci informovaní, či bola znovu podaná žiadosť na Obvodný
pozemkový úrad v súvislosti s pozemkovými úpravami v strede obce.
Starosta obce – príde na zasadnutie komisie výstavby, tam to vysvetlí a potom bude
informovať zastupiteľstvo.
Ing. Čanády – zemník pri Sučanoch je odsúhlasený bez spätnej rekultivácie?
Starosta obce – áno.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 37/2013
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce zabezpečiť vypracovanie porovnávacieho posudku na množstvo vyťaženého
štrku na parc. č. KN-E 2256 do najbližšieho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 38/2013
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce predložiť novú nájomnú zmluvu na knižnicu s Byturom s.r.o.
13. Schválenie uznesenia
Ing. Jesenský predniesol návrh uznesenia z 3. zasadnutia OZ. Starosta obce navrhol doplniť
do uznesenia udelenie Ceny obce Turany Mgr. Hrivnákovej.
Uznesenie č. 39/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
udelenie Ceny obce Turany Mgr. Hrivnákovej za dlhoročnú prácu vo verejnom živote
v prospech obce Turany
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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 : Mgr. Soňa Mišutová
II. overovateľ : Martin Kručinský
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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