ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.06.2011 v MKS v Turanoch
Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Adamov, Ing. Martin Čanády, Bc. Oľga Čanádyová,
Mgr. Marta Hrivnáková, Mgr. Peter Kračmer, Martin Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj, Mgr.
Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák
Ospravedlnení : Ing. Dušan Antalík, Ing. Ivan Jesenský
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 Mgr. Martina Adamova a Ing. Martina Čanádyho.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
a volebnú komisiu v zloţení : Martin Kručinský, Mgr. Marta Hrivnáková, Bc. Oľga
Čanádyová.

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správa o plnení uznesení
Záverečný účet obce a záverečný účet Prevádzkarne obce za rok 2010
Správa o inventarizácii majetku obce
Dodatok č.1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení
8. VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb
9. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2011
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
11. Rôzne
12. Diskusia a interpelácie poslancov
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie. Skonštatoval, ţe je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov a OZ je uznášania schopné.

2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Ing. Novysedlák navrhol
na ďalších zasadnutiach bod rôzne zaradiť do programu skôr kvôli občanom. Starosta obce
súhlasil s návrhom. Zástupca starostu uviedol, ţe by to malo byť časovo obmedzené.
Hlasovanie za návrh programu
Za – všetci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľku Ing. Eriku Černekovú, za overovateľov Mgr.
Martina Adamova a Ing. Martina Čanádyho. Do návrhovej komisie navrhol poslancov :
p. Martin Kručinský, Mgr. Marta Hrivnáková, Bc. Oľga Čanádyová.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – všetci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol správu o plnení uznesení (príloha č.1).
Uznesenie č.11/2011
Zástupca starostu informoval o odpovedi z úradu na ochranu osobných údajov, podľa ktorej
zoznam dlţníkov môţeme zverejniť len na základe osobitného zákona.
Uznesenie č.13/2011
Starosta obce informoval o liste správkyni, doteraz nereagovala. Ing. Čanády za veriteľský
výbor komunikuje so správkyňou, do 20.6.2011 by mali byť vypracované znalecké posudky.
Mgr. Kračmer poţiadal, aby boli poslanci informovaní o plnení aj ostatných uznesení, napr.
uznesenie o zámene pozemkov s p. Bochničkom. Starosta obce – uznesenie je splnené.
Mgr. Hrivnáková za sociálnu komisiu v súvislosti s kontrolou dlţníkov uviedla, ţe nemajú
právo viazať sociálnu výpomoc na zaplatenie dlhu.
5. Záverečný účet obce a záverečný účet Prevádzkarne obce za rok 2010
Ing. Bačeová uviedla, ţe záverečný účet obce (príloha č.2) je vypracovaný v súlade
so zákonom a bol overený audítorkou.
p. Kručinský predniesol stanovisko komisie pre ekonomiku a plán (príloha č.3).
Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce (príloha č.4).
Ing. Bačeová a p. Murčeková odpovedali na otázky poslancov.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu obce
Za – všetci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0
Záverečný účet obce za r.2010 bol schválený.
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Záverečný účet prevádzkarne (príloha č.5)
p. Kocholová uviedla, ţe výsledok hospodárenia bol v priebehu roka vysporiadaný
finančnými operáciami a z daňového pohľadu je hospodárenie vyrovnané.
p. Kručinský predniesol stanovisko komisie pre ekonomiku a plán (príloha č.3) a podotkol,
ţe materiály boli predloţené nekompletné.
HK uviedol, ţe odporúča schváliť záverečný účet bez výhrad.
Mgr. Kračmer uviedol, ţe komisii bol predloţený nesprávny záverečný účet a v budúcnosti by
sa to uţ nemalo stať.
Starosta obce s ním súhlasil.
Hlasovanie za schválenie záverečného účtu prevádzkarne
Za – 8
Proti – 0
Zdrţal sa – 1 (Mgr. Kračmer)
Záverečný účet prevádzkarne obce bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č. 19/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
správu audítora k záverečnému účtu
schvaľuje
a/ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2010 bez výhrad
b/ výsledok hospodárenia vo výške -89.404,39 EUR zisteného 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. Finančné
hospodárenie 121.562,- €, záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2010 je vo výške
+32.162,77 €.
c/ tvorbu rezervného fondu vo výške 13.485,08 EUR v zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Uznesenie č. 20/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
Záverečný účet Prevádzkarne obce Turany za rok 2010 bez výhrad
6. Správa o inventarizácii majetku obce
p. Machajdová predloţila materiál (príloha č.6).
p. Kručinský mal pripomienku k tomu, ţe vo vyradenom majetku nie je uvedené o aký
majetok ide.
Ing. Novysedlák tieţ poţadoval, aby bolo v budúcnosti uvedené o aký majetok ide, pokiaľ sa
jedná o majetok vo vyššej hodnote.
p. Szimanský predseda likvidačnej komisie predniesol správu (príloha č.7) a spolu s p.
Machajdovou spresnili poslancom o aký vyraďovaný materiál sa jedná.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č. 21/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
a/Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie Obce Turany o výsledku
inventarizácie majetku, záväzku a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2010
b/ správu likvidačnej komisie
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II. schvaľuje
a/ Výsledky inventarizácie obsiahnuté v inventarizačnom zápise ÚIK Obce Turany
k 31.12.2010
b/ návrh na vyradenie majetku Obce Turany k 31.12.2010 v celkovej hodnote 42.260,46 EUR
7. Dodatok č. 1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení
Zástupca starostu predloţil správu k návrhu (príloha č.8).
p. Kručinský uviedol, ţe ekonomická komisia odporúča dodatok schváliť.
Hlasovanie za schválenie dodatku k VZN
Za – všetci
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č. 22/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení
II. schvaľuje
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Turany o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
8. VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb
Zástupca starostu predloţil správu k návrhu VZN (príloha č.9).
Starosta obce informoval o návšteve spolu s Mgr. Hrivnákovou v Nitre, kde majú zariadenie
pre seniorov. Na základe ich skúsenosti by bolo pre nás asi najvhodnejšie, v prípade záujmu,
zriadiť denný stacionár, kde by boli občania počas dňa a večer by sa vrátili domov. V rámci
zdrojov získaných z fondov o zriadenie domu opatrovateľskej sluţby môţe poţiadať obec
s počtom obyvateľov nad 5.000.
Hlasovanie za VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych sluţieb
Za – všetci
Proti – 0
Zdrţal sa - 0
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č. 23/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
Návrh VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych sluţieb
II. schvaľuje
VZN Obce Turany o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych sluţieb
III. ruší
VZN o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú
sluţbu zo dňa 29.4.2009
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9. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2011
Starosta obce predloţil plán zasadnutí (príloha č.10).
p. Kručinský predloţil poţiadavku komisie pre ekonomiku a plán na doplnenie programu
o body úprava rozpočtu na r.2011, rozpočet 2012, VZN o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a doplniť VZN o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach obce
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č. 24/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu zasadnutí na rok 2011 predloţený starostom obce
II. schvaľuje
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Turany na rok 2011 s doplnením programu
zasadnutia 9.11.2011 o body : úprava rozpočtu na r.2011, návrh rozpočtu na r.2012, VZN
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a doplniť VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní sluţieb na trhových miestach
obce
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
HK predloţil plán kontrolnej činnosti (príloha č.11).
Ing. Čanády sa zaujímal, či sa prekontrolovali aj právnické osoby (bod 8). HK – to je uţ
ukončené.
Ing. Novysedlák – v pláne činnosti na I.polrok bolo aj prekontrolovanie dane z nehnuteľnosti,
skontrolovali sa aj iné časti obce a fyzické osoby?
HK – to sme zatiaľ nestihli, pretoţe p. Gabčová má do konca februára daňové priznania.
Ing. Novysedlák poţiadal HK, aby vykonal kontrolu pouţívania sluţobného vozidla.
Mgr. Kračmer poţiadal HK, aby spolupracoval pri príprave rozpočtu na r.2012
s ekonomickou komisiou.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č. 25/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
II. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 s doplnením o kontrolu
pouţívania referentského vozidla a úpravou kontroly dane z nehnuteľnosti fyzických
a právnických osôb
11. Rôzne
Zástupca starostu predloţil návrh výšky platu starostu obce, keďţe podľa zákona č.154
musí byť do 30.6. schválený. Zákon upravuje aj výšku koeficientu, ktorý sa zníţil na 2,17
a podľa tohto zákona OZ nemôţe schváliť odmenu starostovi a plat starostu opätovne raz
ročne prerokuje. Ďalej informoval o návrhu starostu obce na zníţenie súčasného platu o 10%.
p. Kručinský uviedol, ţe plat starostu schvaľovali poslanci v decembri a odvtedy sa starostova
práca, jeho kompetencie a tieţ zodpovednosť nezmenili, preto by mal zostať taký istý. Okrem
toho treba zohľadniť, ţe starosta vyuţíva svoje súkromné vozidlo.
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Mgr. Kračmer uviedol, ţe ho zaráţa, ţe tento návrh nedostali v materiáloch k zasadnutiu,
niektorí poslanci si to takto narýchlo ťaţko môţu premyslieť. Uvítal by väčšiu otvorenosť.
Ing. Novysedlák súhlasil s Mgr. Kračmerom, ţe tento materiál mohli dostať poslanci skôr.
JUDr. Liskaj mu odpovedal, ţe to bolo prerokované v obecnej rade, ale ani Ing. Novysedlák
ani Ing. Antalík sa k tomu nevyjadrili.
Ing. Čanády uviedol, ţe by si to mali premyslieť a navrhol zvolať ešte do 30.6.2011
zastupiteľstvo.
Hlasovanie za návrh Ing. Čanádyho na zvolanie zasadnutia OZ kvôli platu starostu
Za – 8
Proti – 0
Zdrţal sa – 1 (p. Kručinský)
Návrh Ing. Čanádyho bol schválený.
Ďalej zástupca starostu informoval o ţiadosti MŠK o úpravu rozpočtu a ţiadosť
o finančný príspevok na údrţbu štadiónu (príloha č.12). Ţiadosť bola doručená dnes a úprava
rozpočtu podlieha pravidlám , nemôţe sa schvaľovať na dnešnom zasadnutí.
p. Kapusta uviedol, ţe čo sa týka opráv štadióna, kaţdý poslanec to dostal pred 4 mesiacmi,
opravy je nutné urobiť inak nie je moţné ubytovávať na štadióne. Pokiaľ ide o športovú
činnosť nič v návrhu nie je premrštené, ide nový ročník, v rozpočte sa zniţuje len futbalistom.
Starosta obce pripomenul, ţe to čo poţaduje MŠK, je 1/20-ina rozpočtu obce. Poslanci
a komisie musia zaujať stanovisko a rozhodnúť.
Mgr. Kračmer - p. Kapusta poţaduje úpravu výdavkovej časti, ale nedal úpravu aj príjmovej
časti a pokiaľ ide o štadión je to budova obce a zastupiteľstvo bude rozhodovať o tom ako
a kedy sa bude do nej investovať.
Zástupca starostu informoval o stretnutí s ministrom Figeľom. Minister hovoril
o výstavbe diaľnice, o rekonštrukcii cesty I.triedy Vrútky-Ruţomberok, príprave novely
stavebného zákona, ktorá by tvrdšie postihovala čierne stavby, o rozvoji cestovného ruchu
podporou štátu v závislosti od počtu prenocovaní v regióne. Ďalej zástupca starostu
informoval o sťaţnosti obyvateľov zo Ţelezničnej ulice na nevyhovujúci stav cesty (príloha
č.13). Starosta obce uviedol, ţe v súčasnosti je uplatnená reklamácia na firme ZIPP
Bratislava, dali sme vypracovať znalecký posudok. Firma ZIPP zatiaľ odmieta uznať
reklamáciu a opraviť cestu. Čo sa týka dopravy polícia urobila kontroly a bude pokračovať.
Druhá moţnosť je, ţe opravu zafinancuje obec, ale je otázne či peniaze dostaneme naspäť.
p. Kručinský navrhol moţnosť zvýšiť firme Chyţbet poplatky za daň. Okrem toho obecná
polícia by mala kontrolovať aj prejazd kamiónov po nadjazde.
Starosta obce má naplánované stretnutie s p. Lyšom z Chyţbetu, boli ochotní financovať
úpravu cesty spolu s ostatnými podnikateľskými subjektmi v areáli bývalej Dreviny,
ale súhlasil len jeden, ostatní nemali záujem.
Ing. Čanády vyslovil názor, ţe aj keď cestu opravia, nie je stavaná na ťaţkú prepravu a za rok
to moţno bude také isté.
Ing. Čanády, Mgr. Kračmer aj Mgr. Adamov navrhli obmedziť dopravu zákazom vjazdu
nákladných áut od 22,00 h do 6,00 h a počas víkendov a tieţ obmedzenie rýchlosti.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č. 26/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
petíciu občanov o dopravnej situácii na Ţelezničnej ulici
II. odporúča
prerokovať moţné riešenie na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
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12. Diskusia a interpelácie poslancov
Mgr. Kračmer pripomenul, ţe poslanci odhlasovali členstvo v Regionálnej rozvojovej
agentúre Dolný Turiec, s tým, ţe bude pozvaný na zasadnutie predseda zdruţenia a dodnes sa
tak nestalo. Starosta obce odpovedal, ţe zatiaľ nie sme členmi zdruţenia.
Mgr. Kračmer navrhol, aby aj napriek nariadeniu vlády, ktorým sa upravuje povinné
zverejňovanie faktúr a objednávok nad 1.000,- €, boli na stránke obce zverejňované všetky
faktúry a objednávky.
Ing. Novysedlák predloţil niekoľko pripomienok :
- poţiadal starostu obce, aby predloţil svoje plány, ktorým sa chce venovať
- v súvislosti s obecnou políciou označil ich výkon práce za jalový – uteká nám veľa vecí,
vznikajú nové skládky, v MŠ sa stretáva mládeţ, pribudli nám dve rómske rodiny a počul, ţe
ničia obecný majetok. Obecná polícia by mala na to viac dohliadať najmä vo večerných
hodinách.
- na skládku odpadu sa vyváţa kal, starosta mal o tom informovať zastupiteľstvo.
p. Kručinský upozornil na stav dopravného značenia, niektoré značky nedávajú zmysel, sú
v zlom stave.
Ing. Novysedlák sa zaujímal, či sa uskutočnil prevod pozemku Prefe Sučany, ktorý schválilo
zastupiteľstvo . Starosta obce odpovedal, ţe zatiaľ nie, ale Prefa má stále záujem.
V takomto prípade Ing. Novysedlák navrhol, aby zastupiteľstvo zrušilo toto uznesenie
a prerokovalo sa to s Prefou znova.
Zástupca starostu navrhol, aby sa uznesenie nechalo a keď budeme mať zmluvu, prerokuje sa
na zastupiteľstve.
Mgr. Kračmer súhlasil s Ing. Novysedlákom.
p. Kručinský sa zaujímal prečo ešte všetci občania nedostali výmer poplatku za odpady. Ďalej
informoval o dvoch projektoch – predkladal projekt na Ministerstvo vnútra SR na reparáciu
hasičskej Tatry (projekt bol zamietnutý) a získal ako sponzorský dar od firmy Soitron
1.600,- € na nákup zásahových odevov pre OHZ.
Ing. Čanády sa zaujímal, či obecná polícia môţe kontrolovať poţívanie alkoholických
nápojov. Starosta obce odpovedal, ţe majú na to právomoc, ale nemajú prostriedok na
zisťovanie alkoholu, lebo je finančne nákladný.
Zástupca starostu v tejto súvislosti uviedol, ţe kontroly robí štátna polícia a postupuje to nám,
ale mladistvým môţe obec dávať len pokarhanie.
Mgr. Adamov sa zaujímal v akom stave je vybudovanie parku na ploche pri evanjelickom
kostole. Starosta obce uviedol, ţe p. Turancová spracováva program starostlivosti o verejnú
zeleň, kde bude riešená aj táto plocha.
Mgr. Hrivnáková predloţila návrhy a pripomienky :
- nebolo by vhodnejšie preloţiť trţnicu mimo námestia?, napr. na Chrenkovské
- pracovníci VPP by mali podjazd zametať minimálne 1 krát týţdenne
- prečo sa nekosí aj popri cestách v centre obce?
- znova vyhlásiť zákaz potulovania psov, zákaz vodenia psov na cintorín a dať na cintorín
viac lavičiek. Starosta obce odpovedal, ţe výmera plochy na kosenie v obci je uţ veľká a
VZN hovorí, ţe majiteľ sa má postarať o poriadok pred svojim domom a to sa týka aj kosenia.
p. Kručinský navrhol, ţe prevádzkareň by za rozumnú cenu mohla poskytovať takúto sluţbu
občanom.
Bc. Čanádyová upozornila na popraskaný chodník na ul. Osloboditeľov, sú tam veľké jamy.
Starosta odpovedal, ţe tento chodník je tieţ zahrnutý v reklamácii a zastupiteľstvo musí
rozhodnúť, či ho ideme opravovať.
Ing. Novysedlák vyslovil názor, ţe veľa vecí sa uţ urobilo aj bez toho, ţe by o tom hovorili
a kaţdý má moţnosť obrátiť sa priamo na starostu a riešiť problémy.
7

Starosta obce poţiadal poslancov, aby viac komunikovali s obecným úradom a nečakali na
ďalšie zastupiteľstvo.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto
Uznesenie č. 27/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
ruší
uznesenie B/1 zo dňa 17.5.2010 : „OZ schvaľuje prevod vlastníctva parcely KN-E č.2256
vo vlastníctve Obce Turany o výmere 29 586,- m² ţiadateľovi Prefa a.s. Sučany za cenu
3,35 €/m², t.j. 99.113,- €“
13. Schválenie uznesenia
Mgr. Hrivnáková predloţila návrh na uznesenie.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – všetci
Proti – 0
Zdrţal sa – 0
Poslanci jednomyseľne schválili Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ.
14. 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 : Mgr. Martin Adamov
II. overovateľ : Ing. Martin Čanády
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