ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.09.2013 v MKS v Turanoch
Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Adamov, Ing. Dušan Antalík, Bc. Oľga Čanádyová,
Ing. Ivan Jesenský, Ing. Martin Čanády, JUDr. Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing.
Dušan Novysedlák
Hlavný kontrolór : Ing. Jaroslav Hlavatý
Ospravedlnení : Mgr. Peter Kračmer, Mgr. Marta Hrivnáková, Martin Kručinský
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 JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Mgr. Martin Adamov, Bc. Oľga Čanádyová, Ing. Martin Čanády.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o pohľadávkach obce k 30.6.2013
6. Inventarizácia majetku obce
7. Úprava rozpočtu obce na rok 2013
8. Informácia o činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Turany
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov
11. Schválenie uznesenia
12. 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.
2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom.
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Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 7 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Novysedlák)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za overovateľov Mgr. Soňu Mišutovú a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej komisie navrhol Mgr. Martina
Adamova, Bc. Oľgu Čanádyovú a Ing. Martina Čanádyho.
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie :
Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení
(príloha č.1).
Starosta obce podal informáciu o výsledku súťaže na dodávku hokejových mantinelov.
Prihlásili sa dve firmy, ale nespĺňali podmienky. Je možnosť, že by mantinely vyrobila
miestna firma.
Mgr. Adamov – je to zaujímavá ponuka, určite by to bolo aj s garanciou výrobku, riešila by sa
údržba, reklamácie.
5. Správa o pohľadávkach obce k 30.6.2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.2).
Zástupca starostu JUDr. Liskaj predložil správu o stave pohľadávok. Pokiaľ ide o daň
z nehnuteľnosti najväčší nedoplatok evidujeme voči Novej Drevine. Najväčšie nedoplatky si
uplatňujeme v exekučnom a následne aj konkurznom konaní. Majetok firmy nebude stačiť ani
na zabezpečenie oddeleného veriteľa, ktorým je Slovenská konsolidačná a.s. V súvislosti
s odpredajom „Švédskej slobodárne“ vymáhame nedoplatky prostredníctvom exekútora.
Dalo by sa to riešiť formou predaja podielov, avšak exekútori to podmieňujú zložením
preddavku na znalecký posudok, ktorého výška prevyšuje výšku nedoplatku. Musíme nájsť
znalcov, ktorí by nepožadovali takú sumu.
Ing. Antalík – navrhol možnosť vyberať poplatok za komunálny odpad od majiteľa budovy
a nie od nájomcu.
Ing. Novysedlák – stav pohľadávok sa znížil, ale aj naďalej treba venovať pozornosť
vymáhaniu. Pokiaľ ide o Novú Drevinu hľadal by všetky možnosti, preveriť či sú stroje
v dezolátnom stave, možno by sa dali predať za šrotovú hodnotu (zástupca starostu – majetok,
ktorý má Nová Drevina nepostačuje ani na uspokojenie Slovenskej konsolidačnej)
- poplatok za KO – znížila sa suma, ale aj tak, ako je to možné? Treba zaviazať
Feriančekovú, nech sa zodpovedá.
Starosta obce – môžeme prestať vyvážať odpad, ale začnú sa tvoriť čierne skládky,
ktoré v konečnom dôsledku musí zlikvidovať obec
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Ing. Antalík – menili sme systém zmlúv na komunálny odpad a z toho sa očakávalo, že bude
výber za komunálny odpad bezproblémový. Skúsme cez majiteľov nehnuteľností. Dnes
exekútori vymáhajú aj 30,- € poplatky.
Starosta obce – p. Feriančeková zostaví zoznam dlžníkov, ktorých postúpime na vymáhanie.
Ing. Novysedlák - v súvislosti s predajom bytov treba dať robiť znalecký posudok.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.40/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správu o pohľadávkach obce Turany k 30.6.2013
II. berie na vedomie
Správu o pohľadávkach obce Turany k 30.6.2013
Uznesenie č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo
žiada
zástupcu starostu preveriť možnosť výberu poplatku za komunálny odpad z nájmu
od vlastníka nehnuteľnosti a nie od nájomcu resp. užívateľa
6. Inventarizácia majetku obce
Materiál obdržali poslanci na predchádzajúcom zastupiteľstve (príloha č.3).
Starosta obce ospravedlnil p. Machajdovú, ktorá materiál predkladala. Z dôvodu
práceneschopnosti nie je na zasadnutí prítomná.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 41/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
a/ inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie Obce Turany o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012
b/ správu likvidačnej komisie
II. schvaľuje
a/ výsledky inventarizácie obsiahnuté v inventarizačnom zápise ÚIK Obce Turany
k 31.12.2012
b/ návrh na vyradenie majetku Obce Turany k 31.12.2012 v celkovej hodnote 56.362,07
EUR
7. Úprava rozpočtu obce na rok 2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.4).
Starosta obce – musíme zabezpečiť konsolidáciu a upraviť rozpočet. Je predpoklad,
že z predaja majetku sa zvýšia príjmy o 80.000,- €.
Ing. Bačeová predložila aj vyjadrenie ekonomickej komisie (príloha č.5). Komisia nesúhlasila
s príjmom 80.000,- €.
Ing. Čanády - máme konsolidovať, máme sa snažiť navýšiť príjmy, ale aj eliminovať
výdavky. Viem, že tento rok nejdeme robiť strechu, to je 60.000,- €, za mantinely nedáme
16.000 ale 10.000,- € a tak môžeme znížiť výdavky.
Ing. Antalík – ekonomická komisia nedoporučila dať do rozpočtu 80.000,- € z predaja
pozemkov, lebo vieme, že to tak nebude. V kapitálových výdavkoch máme schválené peniaze
a vieme, že strecha sa robiť nebude. Navrhol zmeniť rozpočet – rekonštrukcia strechy 0,- €,
parkoviská v južnej časti obce – budú sa robiť v tomto roku? Keď nie sú peniaze, tak sa to
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nebude robiť. Hľadajme možnosť, aby sme splnili požiadavku na konsolidáciu. Bolo by
žiadúce mať k dispozícii aj reálne čerpanie rozpočtu.
Starosta obce – už na obecnej rade aj na komisii povedal, že vzhľadom ku konsolidácii
nejdeme tento rok robiť strechu. Parkoviská v južnej časti – to závisí od poslancov či sa idú
robiť, ďalej hasiči požiadali o navýšenie rozpočtu o 10.000,- € a ešte musíme riešiť príjazdovú
cestu pri Zigov – 5.505,- € na projekciu a inžiniersku činnosť.
Ing. Antalík – navrhuje urobiť úpravu rozpočtu podľa tejto diskusie, priložiť aj reálne
čerpanie rozpočtu a prerokujeme to.
Ing. Bačeová zhrnula návrhy – bežné výdaje zostávajú plus 1.500,- € navrhla komisia (vrty
na posudok), príjem 80.000,- € v úprave nebude, výdavky 60.000,- € na strechu obecného
úradu nebudú, OHZ sa zvýši na 25.000,- € a plus 5.600,- € na cestu pri Zigov.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu s prerokovanými zmenami :
Za – 8 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Ing. Novysedlák, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Úprava rozpočtu bola schválená.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh 1.úpravy rozpočtu obce Turany na rok 2013
II. schvaľuje
1.úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2013 so zmenami : mínus 80.000,- € kapitálové
príjmy, mínus 60.000,- € kapitálové výdaje (rekonštrukcia strechy OÚ), plus 1.500,- €
výstavba – neinvestičné náklady, presun z nerozdelených kapitálových výdajov : 10.000,- €
OHZ-garáže a 5.600,- € miestne komunikácie – projektová a inžinierska činnosť cesty
16,00 hod – vystúpenia občanov
Zástupca starostu JUDr. Liskaj prečítal list Miestneho automotoklubu (AMK), v ktorom
žiadajú obec ako nástupcu bývalého Miestneho národného výboru o vybavenie listu
vlastníctva na budovu v autocampingu, aby sa budova mohla odpredať.
Ing. Banert, predseda AMK – niektoré budovy v autocampingu boli vybudované tak, že
investorom bol Miestny národný výbor v Turanoch. Naskytol sa kupec, ktorý má o budovu
záujem, ale AMK ju odpredať nemôže. AMK požiadal obec, aby sa budova odpredala a takto
získané peniaze by sa investovali do hornej časti campingu. Budova stojí na pozemku
Pasienkového spoločenstva Turany a SPF.
Starosta obce – navrhol, aby sa najprv vybavili všetky potrebné doklady a potom
zastupiteľstvo rozhodne čo ďalej.
Ing. Novysedlák – obecné zastupiteľstvo už poverilo zástupcu alebo starostu, aby rokoval
s AMK, aby mala obec zastúpenie v AMK.
p. Ňukovič, zástupca firmy GREEN FORCE – požiadal o zníženie dane z nehnuteľnosti.
Firma vlastní pozemky a budovy v bývalej Drevine. Obec vyrúbila firme daň vo výške
6.048,- €. Budovy nie sú vhodné na podnikateľskú činnosť a na liste vlastníctva je zapísaná
súdna plomba, čím súd nariadil zákaz akýchkoľvek stavebných úprav. Firma požiadala
o zníženie na cca 2.000,- €.
Starosta obce – k tomuto sa musí vyjadriť aj p. Gabčová, je to na základe daňového priznania.
p. Roman Maťko, predseda OHZ – chceli by robiť hasičské súťaže na štadióne, ale ten je
v zlom stave. Požiadal, či nie je možné opraviť aspoň sociálne zariadenia a spoločenskú
miestnosť.
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8. Informácia o činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Turany
Správy obdržali poslanci 4 dni pred zasadnutím mailom (príloha č.6).
p. Kapustová, zastupuje riaditeľku MŠ Krížna, predložila správu o činnosti za MŠ Krížna. MŠ
požiadala riešiť hlavne výmenu okien v spodnej triede a opravu sociálneho zariadenia.
p. Buricová, riaditeľka MŠ Obchodná predložila správu o činnosti za MŠ Obchodná.
Za najakútnejší problém považuje stav sociálneho zariadenie pred deti a potom plot medzi
škôlkou a zdravotným strediskom, kde sú vysadené topole, ktoré narušili plot a ďalej stav
strechy.
Mgr. Adamov – na plotoch v škôlkach chýba oznam zákaz vstupu napr. po 16,00 hod.
Mgr. Klučiarovská, riaditeľka ZŠ – predložila správu o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Ing. Novysedlák – malo by byť pravidlom, aby škôlky a škola dávali prehľad priorít, čo ich
trápi, aby sa pri tvorbe rozpočtu s tým dalo uvažovať.
Starosta obce poďakoval zástupkyniam škôl za ich prácu, za dobrý prístup k deťom, robia
dobré meno našej obci.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informácie o činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Turany
II. berie na vedomie
informácie o činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Turany
9. Rôzne
Mgr. Mišutová informovala o návrhu sociálnej komisie prideliť byt v 24 b.j. na ČA
p. Lukášovi Avilovi. Ak by nemal záujem, tak potom p. Plevkovej.
JUDr. Liskaj navrhol zrušiť časť uznesenia č.33, ktorým zastupiteľstvo schválilo pridelenie
1-izbového bytu p. Plevkovej, pretože ho odmietla.
Starosta obce informoval o rokovaní s majiteľom EKOBYT Slovakia a o možnosti získať
prístupovú cestu k hasičskej zbrojnici za 1,- €.
Ing. Antalík – súhlasí za 1,- €, ale s tým, že inžinierske siete budú robiť správcovia sietí.
Starosta obce – obec zabezpečí len inžiniering, nie vybudovanie inžinierskych sietí.
Hlasovanie za odkúpenie nehnuteľností parcela KN-C 2511/5, ostatná plocha o výmere 480
m², parcela KN-C 2512/2, ostatná plocha o výmere 425 m², parcela KN-C 2722/5 zastavaná
plocha o výmere 272 m² za cenu 1,- € :
Za – 8 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Ing. Novysedlák, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Odkúpenie nehnuteľností bolo schválené.
Starosta obce – informoval, že komisia životného prostredia, neodporúča dať vypracovať
nový územný plán.
Ing. Čanády – keď sme na komisii schvaľovali, že by sa robil nový územný plán, tak to bolo
s tým, že by 80% financií vybavil realizátor z príspevkov. Ale negarantuje nám to, tak sme sa
rozhodli, že nový územný plán nejdeme robiť. V prípade potreby to budeme riešiť zmenou
alebo dodatkom.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – informoval o žiadosti MUDr. Grochala a občanov
bývajúcich v lokalite Na Mohylky o dobudovanie cesty a osvetlenia. Časť cesty je už
vybudovaná.
Ing. Čanády – komisia to ešte neriešila.
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Zástupca starostu informoval o liste p. Baricu. (pozn. list poslanci obdržali spolu s materiálom
na OZ - príloha č.7). V liste p. Barica porovnáva zásluhy JUDr. Liskaja a JUDr. Híčika
a nepáči sa mu, že JUDr. Liskaj získal Cenu obce a JUDr. Híčik podľa p. Baricu nie.
Ale JUDr. Híčik Cenu obce dostal a ak je zastupiteľstvo toho názoru, že urobilo chybu,
nebráni sa tomu, že mu (JUDr. Liskajovi) cenu odoberie.
Ing. Jesenský – je to v súlade so štatútom obce, zastupiteľstvo to schválilo. Celkom
nepochopil o čo v liste ide. Porovnáva prácu JUDr. Híčika a JUDr. Liskaja, ktorá sa značne
líši. V návrhu komisie na udelenie ceny JUDr. Liskajovi je zdôraznené, že je to za prácu
v oblasti kultúry, športu, propagácie obce. V prvom rade je to morálne ocenenie.
Mgr. Adamov – návrhy na udelenie ceny môžu podávať aj občania.
Ing. Novysedlák – ak sa budú v budúcnosti dávať návrhy na udelenie ceny, nech sa dá aj
prehľad kto už cenu dostal.
Ing. Čanády – môžeme odpísať, že JUDr. Híčik dostal Cenu obce aj Cenu starostu.
Mgr. Mišutová – navrhla zverejniť aj na stránke obce kto dostal cenu.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – informoval o žiadosti p. Matulu o zrušenie dane
z nehnuteľnosti a o sociálny príspevok. Pozemok mu zatápa voda.
Starosta obce – urobili sme tam trativod, požiadal p. Maťka, aby ho prečistili.
p. Maťko – na jar tam boli trikrát a videli p. Matulu ako hádže sneh priamo na šachtu. Potom
sa začne sneh topiť, ale spodok je ešte zamrznutý a voda nemá kam odtekať.
Bc. Čanádyová – upozornila na preliačiny na ceste - ul. Osloboditeľov.
Zástupca starostu informoval o tom, že Najvyšší kontrolný úrad robí kontrolu zameranú
na miestne komunikácie. Ďalej informoval o sťažnosti cirkevného zboru evanjelickej cirkvi
v Turanoch na hlučnosť na Komenského ulici. Sťažovali sa na hluk z pizzérie, z nácviku
hudobnej skupiny v Dome služieb a na prejazd nákladných áut. Prejazd áut by vyriešil
obchvat poza Zigov a navrhli sme pánovi farárovi dočasne prideliť byt v škôlke na Krížnej ul.
Ing. Novysedlák – odporučil, aby si pizzéria urobila posedenie zboku.
Starosta obce – už sa pýtal p. Kapustu a nesúhlasil.
Bc. Čanádyová – pokiaľ ide o kapelu, skúša tam aj jej syn a preto vie, že neskúšajú dlhšie ako
do 21,00 hod, majú to odhlučnené a pán farár mu povedal, že mu to nevadí.
Starosta obce – informoval o rokovaní s katolíckym pánom farárom o dlhodobom prenájme
pozemku pod cestou pri Zigov. Chceli by to predať, ale definitívne sa vyjadria až keď budú
jasné zmluvné vzťahy. Mali by sme urobiť maximum, aby sa to podarilo.
Ing. Antalík – ak je to možné posunieme cestu o 3 metre a vyhneme sa cirkevnému pozemku.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu starostu obce o výsledkoch rokovania s firmou Ekobyt Slovakia a Patrikom
Baňasom vo veci zabezpečenia prístupovej komunikácie pre Obecný hasičský zbor
II. schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve Patrika Baňasa, bytom Dubovica 305, a to:
1.parcela KN-C 2511/5, ostatná plocha o výmere 480 m²
2.parcela KN-C 2512/2, ostatná plocha o výmere 425 m²
3.parcela KN-C 2722/5 zastavaná plocha o výmere 272 m²
za dohodnutú cenu 1 EUR bez záväzku vybudovania a zaplatenia inžinierskych sietí mimo
inžinierskej činnosti
Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh sociálno-zdravotnej komisie na obsadenie uvoľnených nájomných bytov
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II. prideľuje
a/ trojizbový byt na Červenej armády 1730/30 po Pavlovi Saksovi Lukášovi Avilovi,
bytom Červenej armády 1730/28
III. ruší
uznesenie č. 33/2013 v časti II.a/ z dôvodu nesúhlasu žiadateľa s pridelením bytu
Uznesenie č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o prípravných prácach na novom územnom pláne obce a nesúhlasné stanovisko
komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku pri OZ
II. nesúhlasí
s pokračovaním prác na novom územnom pláne obce z dôvodu finančnej konsolidácie
Uznesenie č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu starostu obce o rokovaniach vo veci zabezpečenia obchvatu nákladnej dopravy
do južnej časti obce
II. schvaľuje
vyčlenenie čiastky 5 600 EUR na financovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej
činnosti na predmetný obchvat
Uznesenie č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
žiadosť p. Eduarda Matulu o odpustenie dane z nehnuteľnosti
II. nesúhlasí
s odpustením dane z nehnuteľnosti p. Matulovi
10. Interpelácie poslancov
Ing. Antalík – mali by sme sa vrátiť k štadiónu a riešiť výberové konanie a zaoberať sa
komplexne situáciou na štadióne.
Starosta obce – súhlasí. Prihlásil sa aj záujemca o prenájom baru. Starosta navrhol uskutočniť
stretnutie poslancov.
Ing. Antalík – požiadal, aby sa riešili aj ostatné nájomné zmluvy, nielen s Byturom.
Ing. Novysedlák – 6.6. upozornil, aby sme sa na najbližšom rokovaní vrátili k prerokovaniu
zmlúv, najbližšie bolo 19.6.2013. Chce, aby sa to vyriešilo do konca roku.
- zberný dvor – dozvedel sa, že je na predaj časť administratívnej budovy bývalej Dreviny.
Je chyba, že obec neprejavila záujem, mohol tam byť zberný dvor aj prevádzkareň.
- v minulom roku sme hovorili o klube dôchodcov, mali sa tam doriešiť nedostatky, ktoré sú
tam. Nevie o tom, že by sa tam niečo zlepšilo.
- požiadal, aby sa urobila údržba židovského cintorína
- na Trusalovej na ceste od Autoallesu sú tam tri horšie miesta, ktoré sme mohli vysypať
asfaltovou drťou a upraviť to.
Starosta obce – budova Dreviny by stála asi 66.000,- €, prioritou je vysporiadať pozemky
pod miestnymi komunikáciami. Myslí si, že to nie je vhodný priestor na zberný dvor, je tam
kultúrne centrum, penzión a verí tomu, že časom časť tejto budovy bude znova slúžiť
priemyselnej podnikateľskej aktivite. Pokiaľ ide o židovský cintorín, pracovníci už dostali
pokyn na vykosenie.
Mgr. Adamov – požiadal, aby dopravný pasport obsahoval aj vodorovné dopravné značenie
na ceste.
Starosta obce – pasport dostanú aj poslanci na pripomienkovanie.
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Mgr. Adamov – navrhol zvýšiť kapacitu osvetlenia v podjazde a niečo vhodné nastriekať na
steny sprayermi.
Starosta obce – pokiaľ ide o zberný dvor v areáli družstva, obec pripraví návrh zmluvy.
Podmienkou zo strany AFG je, že by ďalej využívali garáž na opravy svojich traktorov.
Hlavný kontrolór predložil správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 20.6. do 18.9.2013
(príloha č.8).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly
Uznesenie č. 51/2013
Obecné zastupiteľstvo
žiada
zvolať obecnú radu rozšírenú o poslancov k doriešeniu situácie so štadiónom, domom
služieb, zdrav. strediskom a Byturom s.r.o.
T : do 18.10.2013
11. Schválenie uznesenia
Ing. Čanády predniesol návrh uznesení.
Hlasovanie za uznesenie zo 4. zasadnutia OZ :
Za - 8 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Ing. Novysedlák, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie zo 4.zasadnutia OZ.
12. 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 : JUDr. Ľubomír Liskaj
II. overovateľ : Mgr. Soňa Mišutová
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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