ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.02.2015 v MKS v Turanoch
Prítomní :
starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav
Hlavatý, Roman Maťko, Martin Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnení : Ing. Dušan Novysedlák, Antónia Kocholová, Ing. Dušan Antalík
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 p. Alenu Šimkovú a Ing. Ivana Jesenského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : JUDr. Ľubomír Liskaj, p. Jozef Michlík a p. Martin Kručinský.
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
6. Delegovanie poslancov do rady školy
7. Poriadok odmeňovania
8. Informácia o stave pohľadávok obce k 31.12.2014
9. Informácia o stave odpadového hospodárstva
10. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2015
11. VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
12. Prerozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2015
13. Prevody nehnuteľností
14. Rôzne
15. Diskusia a interpelácie poslancov
16. Schválenie uznesenia
17. Záver
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.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky :
Za – 7 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr.
Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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(pozn. p. Jozef Frkáň nebol počas hlasovania prítomný)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov p. Alenu Šimkovú a Ing. Ivana Jesenského.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov JUDr. Ľubomíra Liskaja,
p. Jozefa Michlíka a p. Martina Kručinského.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 6 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj,
p. Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Jozef Michlík)
(pozn. p. Jozef Frkáň nebol počas hlasovania prítomný)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1).
Uznesenia z roku 2014 sú splnené okrem dvoch : uznesenia č.37/2014 a č.48/2014, ktoré stále
trvajú.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.01/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014
(príloha č.2) a Správu o výsledkoch vykonaných kontrol v období 16.12.2014 – 19.02.2015
(príloha č.3).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 02/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
II. berie na vedomie
správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
Uznesenie č. 03/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 16.12.2014
do 19.02.2015
6. Delegovanie poslancov do rady školy
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.4)
Zástupca starostu Roman Maťko informoval o navrhnutých poslancoch do rady školy : MŠ
Krížna - p. Roman Maťko, MŠ Obchodná - p. Roman Maťko a p. Alena Šimková a v zmysle
odporúčania obecnej rady navrhol rady ZŠ Turany p. Martina Kručinského.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 04/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
odvoláva
člena rady školy MŠ ul. Krížna p. Mgr. Soňu Mišutovú
členov rady školy MŠ ul. Obchodná p. Ing. Martina Čanádyho a p. Bc. Oľgu Čanádyovú
člena rady školy ZŠ Turany p. Mgr. Martina Adamova
Uznesenie č. 05/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
poslancov v radách škôl nasledovne :
MŠ Krížna - p. Roman Maťko
MŠ Obchodná - p. Roman Maťko, p. Alena Šimková
ZŠ Turany - p. Martin Kručinský
7. Poriadok odmeňovania
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.5).
Ing. Kleinová uviedla, že predkladané zásady odmeňovania vychádzajú zo zákonov, riešia aj
situácie kedy napr. predčasný dôchodca nemôže poberať príjem. Doterajšie zásady
neumožňovali vzdať sa odmeny.
Starosta obce navrhol zmenu v čl.2 odst. 5 týkajúcu sa toho, že odmenu zástupcovi starostu
navrhuje starosta obce a nie zastupiteľstvo.
p. Martin Kručinský – podporuje to, pretože ten kto zadáva prácu by mal aj schvaľovať
odmeny.
Hlasovanie za predložený návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a orgánov obce Turany so zmenou v čl.2 ods.5 podľa návrhu starostu obce :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Jozef Frkáň,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a orgánov obce Turany boli
schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 06/2015
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
8. Informácia o stave pohľadávok obce k 31.12.2014
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.6).
Zástupca starostu Roman Maťko predložil správu o stave pohľadávok k 31.12.2014. Celkový
nárast je spôsobený najmä neuhradenou faktúrou firmou Váhostav. Taktiež väčšiu čiastku
predstavuje pohľadávka voči spoločnosti Nová Drevina. Pokiaľ ide o daň z nehnuteľnosti
prevažná časť je daň spoločnosti AFG. Polovicu zaplatia do konca februára a zvyšok do 15.3.,
odôvodňujú to tým, že im neskoro prišli dotácie zo štátu. Pohľadávky vymáhame, posielame
výzvy, upomienky.
Hlavný kontrolór Mgr. Kračmer predložil stanovisko k stavu a vývoju pohľadávok (príloha
č.7) : evidujeme viacero pohľadávok, ktorých vymožiteľnosť je otázna, zvýšené pohľadávky
z dane z nehnuteľnosti a z poplatku za komunálny odpad sú spôsobené neskorým
3/9

doručovaním výmerov, pohľadávky z nájmu priestorov vznikajú nedostatočným sledovaním
platieb nájomného, pohľadávky voči spoločnosti Váhostav tvoria takmer 30% z celkovej
sumy pohľadávok. Ďalej hlavný kontrolór navrhol spoplatniť upomienky.
Starosta obce – skoršie zasielanie výmerov sme už riešili s príslušnými pracovníčkami.
Chceme riešiť aj upomienky spoplatnením, ale zrejme až od druhej upomienky. Taktiež by
sme mali prehodnotiť nevymožiteľné pohľadávky.
JUDr. Liskaj – už na obecnej rade sme navrhli pripraviť návrh na upustenie od vymáhania
niektorých pohľadávok. Ide o to, aby sa účtovne neviedli.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 07/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o stave pohľadávok obce k 31.12.2014
II. berie na vedomie
správu o stave pohľadávok obce k 31.12.2014
9. Informácia o stave odpadového hospodárstva
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.8).
p. Feriančeková predložila správu o odpadovom hospodárstve. V roku 2014 bol príjem
z poplatkov za komunálny odpad 79.400,- € a celkové náklady 90.452,- €.
Starosta obce informoval, že teraz je v parlamente predložená zmena zákona o odpadoch. Má
sa zabezpečiť, že vyseparovaný odpad sa má zadarmo zobrať a budeme platiť za zmesový
odpad. Našim cieľom je, aby pomer vyseparovaného odpadu bol čo najväčší. Momentálne je
to u nás asi 40%. Podali sme žiadosť na zberné nádoby na plasty. Ďalej by sme chceli spraviť
malé kompostovisko na trávu. Znova by sme chceli prejednať s AFG získanie pozemku
na zberný dvor. Priestor v južnej časti by zostal tiež.
JUDr. Liskaj sa zaujímal ako sa eviduje vývoz stavebného odpadu do 500 kg na osobu.
Starosta obce – musíme rozlišovať či sa jedná o občana alebo ide o živnostníka. Požiadal
p. Buricu, aby to podľa možností sledoval.
p. Kručinský – to nie je problém len p. Buricu. Väčšinou tí, čo sú podnikatelia prídu
po záverečnej, v noci alebo v nedeľu.
p. Burica – odpad nechávajú pri plote občania, nechávajú tam plastové vrecia, kartóny, drevo.
500 kg je ťažko odhadnúť. Uviedol, že v roku 2014 sa vyviezlo z dočasného zberného dvora
31 veľkokapacitných kontajnerov (VKK) stavebného odpadu, 27 VKK bioodpadu, 2 VKK
skla, 737 vriec plastov, 614 ks pneumatík.
Ing. Jesenský – už v minulosti navrhoval dať tam kameru. Aj keď nie hneď postihovať
občanov, aspoň ich upozorňovať. Sú tam určené otváracie hodiny, je otvorené aj v sobotu.
Ing. Hlavatý – v južnej časti obce by bolo potrebné umiestniť kontajnery na plasty, pretože
v bytovkách je problém skladovať vrecia.
Starosta obce – podali sme žiadosť na Recyklačný fond a v nej sú zahrnuté aj kontajnery.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 08/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o stave odpadového hospodárstva
II. berie na vedomie
správu o stave odpadového hospodárstva
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10. Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2015
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.9).
Ing. Jesenský, predseda komisie, predložil návrh komisie na rozdelenie dotácii. Najväčšiu
položku tvorí dotácia pre MŠK, komisia navrhuje dať na činnosť mládežníckeho družstva
viac (5.000,- €) a na činnosť seniorského mužstva 4.000,- €. Pre florbalový klub komisia
navrhuje 1.200,- € na štartovné pre všetky kategórie. Vidíme, že klub dobre funguje, postupne
zvyšujeme dotáciu. Celková suma na dotácie je 15.500,- €. Na šport komisia navrhla dať
12.890,- € a zvyšok presunúť na kultúru. V oblasti kultúry je najväčšia položka dotácia
pre základnú školu (700,- €), ktorá si pripomína 55. výročie založenia školy. Celkovo
navrhujeme 1.150,- €, pričom rozpočtovaných je 500,- €. Čiže pri najbližšej zmene rozpočtu
by sme presunuli prostriedky zo športu do kultúry.
p. Kručinský – požiadal, aby MŠK podal informáciu ako boli využité finančné prostriedky,
ktoré sme poskytli na obnovu trávnika. V súvislosti s tým, že florbalový klub dostal menej
ako žiadal informoval, že florbalový klub teraz nedostal zo ZRPŠ dotáciu. Možno by bolo
dobre to zohľadniť, ak potreba klubu je reálna.
Ing. Jesenský – v komisii sa chcú ešte zaoberať tým, ako použila základná škola prostriedky,
ktoré kedysi išli na centrá voľného času. Komisia odporučila určitým spôsobom ako rozdeliť
tieto prostriedky.
JUDr. Liskaj – pripomenul povinnosť, aby každý subjekt k žiadosti predtým ako sa podpíše
zmluva predložil vyhodnocovaciu správu.
p. Šimková – čo sa týka florbalového klubu upresnila, že florbalový klub síce pracuje na pôde
školy pokiaľ ide florbalový krúžok, ale klub vystupuje samostatne. V okrese nie je toľko
florbalových mužstiev, je to regionálna záležitosť, veľa cestujú, čiže značné prostriedky
vynakladajú na dopravu a na rozhodcov. Turnaje si hradia len zo svojich prostriedkov.
Starosta obce – navrhol možnosť aj takej pomoci klubom, ktoré pracujú, že by mali určitý
počet hodín v telocvični bezplatne.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 09/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
pridelenie dotácií na rok 2015 podľa návrhu Komisie školstva, športu, kultúry
a informovanosti občanov pri OZ v Turanoch
11. VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.10).
Zástupca starostu Roman Maťko informoval o upozornení prokurátora na to, že obec Turany
nevydala Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok. Oproti zverejnenému návrhu sú v prekladanom materiáli dodatočne zapracované
usmernenia a návrhy Turčianskej vodárenskej spoločnosti.
Starosta obce – našim cieľom nie je hneď pokutovať občanov, ide nám o zabezpečenie kvality
životného prostredia.
Hlasovanie za návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
na území obce Turany :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Jozef Frkáň,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Turany bolo
schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
a) upozornenie prokurátora pre porušenie ustanovenia § 36ods.7 písm. c/ zákona č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a predpisov
b) návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Turany č. 01/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Turany
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Turany
12. Prerozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2015
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.11).
Zástupca starostu Roman Maťko predložil návrh na prerozdelenie kapitálových výdavkov.
Návrh zahŕňa tieto investície : parkovisko pred zdravotným strediskom v južnej časti obce,
parkovisko za bytovkou na ul. SNP, odvodnenie Školskej ul., rekonštrukcia športového
štadióna, rekonštrukcia kúrenia v Miestnom kultúrnom stredisku, rekonštrukcia MŠ Krížna,
vybudovanie osvetlenia a rozhlasu na ul. P.Mendela, plynová kotolňa ZŠ, zakúpenie snežnej
frézy a vianočnej výzdoby, asfaltovanie a príprava ulíc na asfaltovanie (Fatranská,
Družstevná, Mierová). V prípade získania ďalších finančných prostriedkov z predaja akcií
Prima banky by sme ďalej riešili pokračovanie rekonštrukcie prevádzkarne, vybudovanie
oporného múru – cesta do Stráže a vybudovanie odstavného parkoviska pri ZŠ zo Školskej
ulice. Pokiaľ ide o MŠ Obchodnú podávame žiadosť o poskytnutie dotácie z ministerstva.
Z bežných výdavkov chceme riešiť aj hasičskú zbrojnici na ul. Osloboditeľov.
JUDr. Ľubomír Liskaj upozornil, že budeme musieť riešiť aj elektriku a okná v miestnom
múzeu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh kapitálových výdavkov na rok 2015
II. schvaľuje
kapitálové výdavky na rok 2015 podľa prílohy
13. Prevody nehnuteľností
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.12).
Zástupca starostu Roman Maťko informoval o týchto prevodoch :
1. ponuka p. Dobruckého, p. Veterníkovej, p. Naništovej na odpredaj pozemku parc. č. 2057
o výmere 92 m². Jedná sa o pozemok na brehu potoka, pozemok je pre obec nevyužiteľný.
Odporúčame majiteľom ponúknuť parcelu na predaj správcovi vodného toku resp. majiteľom
susedného pozemku.
2. ponuka p. Gomolovej na odpredaj parciel v južnej časti o celkovej výmere 996 m²
za navrhovanú cenu 30,- €/m². Pre krátkosť času od doručenie ponuky ďalšie informácie budú
podané na najbližšom zasadnutí.
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3. p. Bašista s manželkou požiadali o odkúpenie podielu obce na parc. č.3628/124 o výmere
49,88 m². Ide o vysporiadnie pozemku pod rodinným domom. Odporúčame podiel odpredať
za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným obcou na náklady kupujúceho.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 12/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
predložený návrh na prevody nehnuteľností
II. schvaľuje
odpredaj podielu obce Turany v parcele KN-C p.č. 3628/124 v k.ú. Turany o výmere 133 m²,
kde podiel obce činí 49,88 m² kupujúcim Ivete Bašistovej a Tomášovi Bašistovi za cenu
stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným obcou na náklady kupujúceho
III. neschvaľuje
ponuku na odkúpenie pozemku parcela KN-E p.č. 2057 v k.ú. Turany o výmere 92 m²
od majiteľov Ľudovíta Dobruckého, Boženy Veterníkovej a Renáty Naništovej
Vystúpenie občanov
Ing. Válek – upozornil na chýbajúce pletivo na oplotení chodníka od podchodu v južnej časti.
Ďalej sa zaujímal, kedy sa bude riešiť dopravná situácia v obci.
Starosta obce – chodník dokončíme a pokiaľ ide o dopravnú situáciu len nedávno bol
schválený nový pasport dopravného značenia.
p. Vaško – upozornil na dopravnú značku na križovatke ulíc Mládeže a SNP, ktorá je osadená
na súkromnom pozemku a nie je upevnená. Ďalším problémom sú chodníky na ul. Mládeže.
Odkedy sa tam dala dlažba, vytláča to ploty.
Starosta obce požiadal vedúceho prevádzkarne p. Kapustu, aby sa na to pozrel.
14. Rôzne
Zástupca starostu Roman Maťko informoval o žiadosti p. Vaškovej o zmenu
nájomníka v byte v 24 b.j. na ul. ČA. Žiada o zmenu nájomcu na dcéru od 1.4.2015.
Ďalej informoval o ponuke na odkúpenie akcií Prima banky za celkovú cenu 13.200,- €.
Starosta obce – už niekoľko rokov nedostávame dividendy, vidí to ako poslednú možnosť
získať reálnu hodnotu akcií. Odporúča predať akcie.
Ing. Jaroslav Hlavatý – nemá pripomienky a odporučil výnosy použiť na kapitálové výdavky.
Zástupca starostu Roman Maťko ďalej informoval o žiadosti p. Matúšku o prehodnotenie
nájmu na štadióne. Vzhľadom na to, že v zimných mesiacoch nie je prevádzkovanie štadióna
ziskové žiada o pozastavenie príp. zníženie nájmu počas mesiacov január až marec 2015,
pretože momentálne bar neprevádzkuje. Ziskovosť nedosahuje z dôvodu, že ide o sezónne
podnikanie, návštevnosť v tomto období je minimálna. Ako protihodnotu ponúka, že vykoná
čiastočnú úpravu interiéru a vymaľuje priestory. Na obecnej rade sme sa zhodli vypovedať
nájom k 31.3.2015. Alebo je aj možnosť na mesiace január, február a marec dať nájom
na polovicu, jednorazovo pomôcť a od marca pokračovať.
p. Martin Kručinský – otázkou je, či tam naozaj ľudia chodia alebo nie, teraz nevie zaujať
stanovisko, či to je sezónne podnikanie. Ak je to sezónne podnikanie, tak nech to zavrie na tri
mesiace a potom začne novou sezónou.
Starosta obce – podľa neho to nie je to sezónne podnikanie. Možno len doplatil na to,
že začínal v zlom období pred zimou, bolo to dlho zatvorené.
p. Martin Kručinský – radšej by pomohol podnikateľovi, ktorý sa snaží prilákať ľudí aj možno
odpustením nájmu ako podnikateľovi, ktorý iba skúša a potom hľadá výhovorky ako neplatiť
nájom.
Starosta obce – je to pravda, aj preto nie sme rozhodnutí. Na jednej strane keď tento krok
urobíme, bude tam aspoň nejaký servis, do marca by to zrejme bolo aj tak zatvorené
a na druhej strane nechceme, aby mu vznikol nejaký záväzok voči obci.
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p. Alena Šimková – je pravdou, že v tomto období tam ľudia nechodia. My ako MŠK sme to
otvorili len počas zápasov. Je tam len bar a teraz v zime to ani nevykúri. Nie je to z jeho
strany špekulácia.
Starosta obce – pokiaľ ide o nájom, nebude to pravidlom, to by bolo len jednorazové riešenie.
Ing. Jaroslav Hlavatý – je to sezónne z toho pohľadu, že je to naviazané na futbal
príp. na nejaké akcie, ktoré sa tam konajú.
JUDr. Ľubomír Liskaj – berme to tak, že je to dlh a v marci to môžeme prehodnotiť. Môžeme
dať najavo, že chceme pomôcť, ale neriešil by to takto.
p. Jozef Frkáň – čo sa týka obdobia je to problém každej krčmy v Turanoch. Je to problém
podnikania, aj iní by mohli požiadať o odpustenie nájmu. Tak teraz mu nájom znížme a nech
v lete doplatí.
Poslanci sa zhodli, že nájom sa neznižuje, ale sa vypracuje splátkový kalendár s tým, že dlh
zaplatí do 31.10.2015.
Zástupca starostu Roman Maťko ako predseda komisie výstavby, životného prostredia
a verejného poriadku navrhol členov komisie : p. Jozef Michlík, p. Jozef Frkáň, Ing. arch.
Ľubomír Burica PhD., p. Zdenka Svorková, Ing. Nina Rišániová, Ing. Radovan Pirháč.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
ponuku spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina zo dňa 09.02.2015 na kúpu cenných papierov, ktoré sú vo vlastníctve obce
Turany
II. schvaľuje
predaj cenných papierov – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951,
so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina - predmetom prevodu sú kmeňové akcie spoločnosti
Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vydané
v zaknihovanej podobe na meno nasledovne:
ISIN

Počet kusov

SK1110001270

22

Menovitá hodnota 1 Kúpna cena 1 akcie
akcie
399,- Eur
600,- Eur

Celková kúpna cena za vyššie uvedené akcie predstavuje 13 200,- EUR, pričom bude
vyplatená do 7 dní odo dňa zadania príkazu na registráciu prevodu akcií predávajúcim.
Uznesenie č. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť p. Jozefa Matúšku o prehodnotenie trvania nájmu baru na štadióne
II. ukladá
zástupcovi starostu vypracovať splátkový kalendár dlhu nájmu so splatnosťou do 31.10.2015
T : 31.3.2015
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť p. Adriany Vaškovej o zmenu nájomníka bytu na dcéru Romanu Vaškovú
II. schvaľuje
zmenu nájomníka bytu č. 13 v bytovom dome Červenej armády 1730/28, kde bude
od 01.04.2015 novou nájomníčkou Romana Vašková
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na voľbu členov Komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
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II. volí
členov Komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku :
Jozef Michlík
Jozef Frkáň
Ing. arch. Ľubomír Burica PhD.
Zdenka Svorková
Ing. Nina Rišániová
Ing. Radovan Pirháč
15. Diskusia a interpelácie poslancov
p. Jozef Frkáň oznámil, že sa vzdáva poslaneckej odmeny. Písomne to už doručil
na obecný úrad.
p. Martin Kručinský informoval, že je možnosť požiadať o dotáciu z Ministerstva financií
do výšky 13.500,- € na zefektívnenie majetku-budov obcí. Do konca marca je potrebné podať
žiadosť a mohli by sme takto riešiť štadión. Suma 17.600,- €, ktorú máme vyčlenenú na
štadión, by bola ako naša spoluúčasť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
písomného sa vzdania sa odmeny poslanca Jozefa Frkáňa
16. Schválenie uznesenia
p. Martin Kručinský predniesol návrh uznesenia z 3. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Jozef Michlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Jozef Frkáň,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 3.zasadnutia OZ.
17. 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 : Alena Šimková
II. overovateľ : Ing. Ivan Jesenský
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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