ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2015 v MKS v Turanoch
Prítomní :
starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing.
Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír
Liskaj, Roman Maťko
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnený : 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 Ing. Dušana Novysedláka a p. Romana Maťka.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, p. Antónia Kocholová, Ing. Dušan Antalík.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2014
6. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Turany za rok 2014
7. Rôzne
8. Diskusia a interpelácie poslancov
9. Schválenie uznesenia
10. Záver
17,00 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.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Jaroslav Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný)
Program zasadnutia bol schválený.
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3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov Ing. Dušana Novysedláka a p. Romana Maťka.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Ing. Ivana Jesenského,
p. Antóniu Kocholovú a Ing. Dušana Antalíka.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Jaroslav Hlavatý 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).
Uznesenie č.48/2014 stále trvá, nakoľko ešte nie je zapísaný geometrický plán. Zrejme to ešte
potrvá a je na poslancoch, či uznesenie necháme tak ako je, príp. sa preformuluje alebo ho
zrušíme a keď bude geometrický plán zapísaný, môžeme sa k tomu vrátiť.
Starosta obce uviedol, že ostatní vlastníci nedali súhlas na zápis. Na stretnutí bolo dohodnuté,
že obec dá spraviť geometrický plán a cesta bude potom daná bezodplatne obci. Vlastníci
potom zmenili názor a žiadajú 15,- €/m². V minulosti boli tieto pozemky vyvlastnené, rieši to
aj povodie Váhu.
JUDr. Ľubomír Liskaj navrhol, aby sa uznesenie zrušilo, už aj kvôli podmienkam, ktoré si
vlastníci kladú a nesúhlasí s tou sumou, ktorú požadujú. Potvrdil, že dohoda bola taká,
že obec urobí geometrický plán na svoje náklady s tým, že cestu nám dajú zadarmo.
Mgr. Peter Kračmer – ďalej trvá uznesenie č.12/2015 nakoľko do dnešného dňa nebol
vyhotovený znalecký posudok.
p. Jozef Líška (pozn. spolumajiteľ pozemku v súvislosti s uznesením č.48/2014) uviedol,
že má najväčší podiel a potrebuje, aby sa obec vysporiadala s týmto pozemkom a odkúpila
cestu. Ak sa to nevysporiada, dá na cestu zábrany ako na svoj súkromný pozemok.
Ing. Dušan Novysedlák – bolo nám povedané, že ste nedali súhlas so zápisom geometrického
plánu, ako to je?
p. Jozef Líška – obec si môže čiastku, čo zaplatila za plán stiahnuť z ceny, za ktorú to odkúpi.
JUDr. Ľubomír Liskaj – na stretnutí bolo dohodnuté, že obec dá urobiť geometrický plán
a potom to majitelia dajú zadarmo obci.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – odpoveď dáme spracovať právnej zástupkyni. Ide
o stavbu – cestu, ktorá v roku 1996 prešla na obec zo štátu. Ak by ste tam dali závoru,
porušíte zákon. Obec si uplatní vecné bremeno právo prechodu cez pozemok v súlade
so zákonom č.66/2009. Týmto nehovorí, že sa nemôžeme dohodnúť. Ak by poslanci súhlasili
s odkúpením pozemku, tak len na základe znaleckého posudku.
p. Jozef Líška ďalej uviedol, že obec používa neoprávnene aj jeho pozemok pri Klube
dôchodcov.
Starosta obce – nevie teraz odpovedať, preveríme to, možno budeme musieť urobiť kontrolné
meranie zo strany obce.
Ing. Jaroslav Hlavatý – v obci Turany, aj podľa zistení NKÚ, ktorý tu robil kontrolu v roku
2008, je v obci Turany nevysporiadaných viac ako 60% miestnych komunikácií. Treba si
uvedomiť aj to, že sú tu aj oveľa frekventovanejšie komunikácie ako je cesta na pozemku
p. Líšku. Obec momentálne nie je schopná vysporiadávať pozemky pod takýmito
komunikáciami vo väčšom rozsahu.
Zástupca starostu Roman Maťko – bola dohoda, obec geometrický plán zaplatila, ale majitelia
nesúhlasili s jeho zápisom. Navrhuje uznesenie č.48/2014 vypustiť zo sledovania a v prípade
záujmu sa k tomu vrátime.
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Ing. Dušan Antalík sa spýtal p. Líšku prečo nechce dať zapísať geometrický plán.
p. Jozef Líška – nemôže dať súhlas za ostatných vlastníkov.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných kontrol
v období 20.02.2015-23.04.2015 (príloha č.2).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 18/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
I. správu o kontrole plnenia uznesení
II. správu o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 20.2.2015 do 23.4.2015
5. Správa o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2014
Náčelník obecnej polície Erich Szimanský predložil správu o činnosti obecnej polície
za rok 2014 (príloha č.3). Informoval o činnosti polície v rámci riešenia čiernych skládok,
dopravnej situácie, spolupráce so štátnou políciou a o celkovej bezpečnostnej situácii v obci.
Ing. Ivan Jesenský v súvislosti s čiernymi skládkami informoval o skupine dobrovoľníkov,
ktorí vyčistili veľkú čiernu skládku smerom na Krpeľany. Údajne tam boli dve tony odpadu.
Ďalej upozornil na skládku popri kanáli. Požiadal obecnú políciu, aby naďalej venovala
pozornosť týmto miestam.
Starosta obce – máme ešte dve kritické miesta, ktoré je nutné vyčistiť. Taktiež sa stretol
s konateľom Team-u kvôli vyčisteniu priestoru za ich objektom. Okrem toho budeme posielať
listy vlastníkom neudržiavaných pozemkov.
Ing. Dušan Novysedlák v súvislosti s Váhostavom požiadal obecnú políciu, aby dohliadla
pri ukončení výstavby diaľnice na odpratanie odpadkov zo stavby. Ku správe nemá
pripomienky, treba využívať kamerový systém, dohliadať pri veľkých podujatiach
na poriadok a využívať viac štátnu políciu.
Ing. Dušan Antalík – pred rokom sa p. Kručinský angažoval v tom, koľko má obecná polícia
vybrať na pokutách. Zaujímal sa ako sa polícia priblížila k týmto číslam ako príjem z pokút.
Zástupca starostu Roman Maťko – veľa spolupracuje s obecnou políciou, nahlasujú skládky
a riešime to. Obecná polícia by mala mať viac fotopascí a zakúpiť alkoholtester.
Starosta obce v súvislosti s dopravnou situáciou informoval, že rieši možnosť mať v obci
inteligentný semafor, ktorý by v prípade prekročenia 50-ky zasvietil červenú.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 19/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2014
II. berie na vedomie
správu o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2014
6. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Turany za rok 2014
Veliteľ DHZO Roman Maťko predložil správu o činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru za rok 2014 (príloha č.4). Významnou udalosťou bolo otvorenie hasičskej zbrojnice,
za čo poďakoval všetkým, ktorí sa o to pričinili. Ďalším dôležitým momentom bolo prijatie
zákona č.137/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane. Ďalej informoval, že Tatra 148 sa
repasuje a štát investuje do tohto vozidla skoro 130.000,- €. Pokiaľ ide o zásahy v roku 2014
boli dvakrát vyslaní mimo katastrálne územie naše obce, obidva zásahy boli obci preplatené.
K náročným zásahom patrila povodeň na Trusalovej, mali sme vyhlásený 3.stupeň
povodňovej aktivity. Ďalej oznámil, že 10.-12.7.2015 budeme v obci organizovať republikové
kolo súťaže hasičských družstiev.
JUDr. Ľubomír Liskaj – čo sa týka zbrojnice, nezískali sme peniaze z ROP, ale podarilo sa to
vďaka ľuďom, ktorí tam odrobili množstvo hodín.
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Ing. Ivan Jesenský – bez tých ľudí, ktorí sa o toto všetko zaslúžili, by sa nám to nepodarilo.
Správa je spracovaná výborne, tak isto ako u policajtov.
Ing. Dušan Novysedlák – so správou je spokojný, upozornil na naplaveniny na Trusalovej,
ktoré zostali po povodni. Bolo by dobré, keby sa to odviezlo alebo zahrabalo do jám.
Starosta obce – máme dohodnutú štiepkovačku. Budú štiepkovať za odvoz štiepky a chceme
im ponúknuť na štiepkovanie aj tieto naplaveniny. Ak to nebude vhodné na štiepkovanie,
vyriešime to iným spôsobom.
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal, kto teraz vykonáva ochranu objektov, keď do decembra 2014
to robil p. Maťko.
Zástupca starostu Roman Maťko – naďalej to robí, ale bezplatne.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Turany za rok 2014
II. berie na vedomie
správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Turany za rok 2014
17,00 hod vystúpenie občanov
p. Jozef Skucok sa obrátil na poslancov s viacerými pripomienkami. Tam, kde býva Jurčík
treba dať kontajner. Polícia nemusí pozerať skládky poza dedinu, stačí ísť na Brodzany, keď
sa pokosí, popíli všetko ide do Turianky. Taktiež Bízik, keď pokosí hodí to do Turianky alebo
na pole. Aj na cintoríne keď kope Kapusta jamu, zem nedá na jednu kopu, aby sa to odviezlo,
ale hocikde. Tiež iné kamenárske firmy. Alebo keď robia hroby, domiešavač chodí aj cez
hroby. Na Krížnej ul. oproti Miestnemu kultúrnemu stredisku si dali majitelia domov na trávu
kamene, aby tam nik neparkoval a je to obecný pozemok. Navrhol dať prah na križovatku ulíc
Cintorínska a Krížna.
7. Rôzne
Starosta obce informoval, že sme prijali z úradu práce osem pracovníkov. Máme ich
na šesť mesiacov a už stihli dosť porobiť. Momentálne robia na čistení náletových drevín,
vyčistili štadión, Tibín, okolie mosta na Tibín. Vyzval poslancov, ak majú nejaké návrhy
čo by mohli títo pracovníci robiť, aby sa obrátili na zástupcu starostu. Ďalej oznámil, že sme
boli úspešní v projekte a z Recyklačného fondu získame cca 40.000,- € na zberné nádoby
na separovaný zber.
Zástupca starostu Roman Maťko informoval, že
- za 1.štvrťrok sa znížili pohľadávky o cca 15.000,- €
- sme podali tri žiadosti o získanie dotácií – rozšírenie kapacít materskej školy, rekonštrukcia
sociálnych zariadení štadióna, na podujatie Matičné Turany
- p. Gomolovej odpovedáme na jej ponuku listom podľa návrhu našej právnej zástupkyne
- navrhuje Ing. Dušana Novysedláka za člena komisie výstavby, verejného poriadku
a životného prostredia.
Starosta obce informoval v súvislosti s MAS (Miestna akčná skupina), že v rámci programu
rozvoja vidieka je program LEADER a potrebujeme schváliť uznesenie, ktoré by hovorilo,
že obecné zastupiteľstvo schvaľuje členstvo obce Turany v OZ Mikroregión Fatry a zaradenie
katastrálneho územia obce Turany do územia Mikroregión Fatry pre prístup LEADER. Ide
o to, že je možné potom čerpať peniaze 50% pre samosprávu a 50% pre súkromný sektor.
Vedúci prevádzkarne obce Stanislav Kapusta informoval o žiadosti, ktorú doručil na obecnú
radu a ekonomickú komisiu a v ktorej prevádzkareň žiada o poskytnutie návratného
finančného príspevku na zakúpenie nákladného auta. To čo majú, je 26 ročné auto.
Potrebovali by niečo novšie, vyklápacie s hydraulickou rukou. Mohli by si zobrať leasing,
ale len na auto nie staršie ako r.2009 a tie sú drahé. Ešte 10 mesiacov musia splácať bagelu
a potom by mohli splácať cca 1.000,- € mesačne.
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JUDr. Ľubomír Liskaj – nákladné auto potrebujú, súhlasí s tým, len treba nájsť taký spôsob,
aby sa peniaze obci vrátili do dvoch rokov.
Ing. Dušan Novysedlák – podporuje návrh, aby sa vozidlo zakúpilo. Treba nájsť riešenie, buď
peniaze z rezervného fondu alebo „zelené“ peniaze.
Mgr. Peter Kračmer – auto potrebujú, len treba povedať odkiaľ tie peniaze pôjdu, pretože
v rozpočte priestor nie je a treba prijať rozpočtové opatrenie a jasne zadefinovať podmienky.
Rezervný fond sa použil minulý rok na rekonštrukciu kotolne ZŠ, tento rok ešte nemáme
schválený záverečný účet, takže ešte fond nie je vytvorený. Čo sa týka „zelených“ peňazí
musíme to sledovať a predísť prípadným problémom.
Ing. Jaroslav Hlavatý – preberali to na komisii, musí sa to urobiť rozpočtovým opatrením.
Zástupca starostu Roman Maťko – mrzí ho, že auto je v takom stave v akom je, dvakrát sa
robila veľká oprava. Pred kúpou auta je nutné vyriešiť spôsob financovania.
p. Alena Šimková – na komisii sme riešili aj to, že ak sa kúpi staršie auto, nebude potrebovať
zase nejakú veľkú opravu? Aj preto sa k tomu komisia veľmi nevyjadrovala, až keď bude
záverečný účet. Tak sme sa dohodli, že počkáme.
Starosta obce navrhol, aby p. Kapusta začal hľadať auto, ekonomická komisia bude hľadať
spôsob financovania a potom by sa kvôli tomu zišlo zastupiteľstvo.
Ing. Dušan Novysedlák požiadal p. Kapustu o krátku informáciu a činnosti prevádzkarne.
p. Stanislav Kapusta – prevádzkareň má teraz 12 pracovníkov. Sú rozdelení na dve partie –
jedna na stavebné práce a druhá na asfaltovanie plus sú dvaja údržbári - elektrikár a zámočník
a ekonómka. Robili parkovisko na Obchodnej ulici, teraz riešia bezbariérový vstup
do Kultúrneho centra, začalo sa asfaltovať a majú veľa súkromných zákaziek.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
autoremedúru uznesenia č. 28/2014
zo znenia : vstup obce do MAS Turiec
na nové znenie :
členstvo obce Turany v občianskom združení OZ Mikroregión Fatry v Turci a zároveň
schvaľuje zaradenie katastrálneho územia obce Turany do územia OZ Mikroregión Fatry
v Turci pre prístup LEADER
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť p. Oľgy Gomolovej na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
II. súhlasí
so zaslaním písomnej odpovede p. Oľge Gomolovej na žiadosť na usporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom v znení písomného stanoviska vypracovanom právnymi zástupcami
obce Turany
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
Ing. Dušana Novysedláka za člena komisie výstavby, verejného poriadku a životného
prostredia
8. Diskusia a interpelácie poslancov
Ing. Dušan Antalík sa zaujímal o niektoré zverejnené faktúry :
- v knižnici je stále na faktúre uvádzaný nájom, aj keď nám ho už Bytur nemal fakturovať
(Mgr. Kračmer – sú to energie, je to zle uvedené)
- faktúra za právnické služby pre obec za 264,- € - požiadal urobiť odpočet prác, čo sa za tieto
peniaze robí
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- oprava ventilov a revízie v Kultúrnom centre (starosta obce požiadal hlavného kontrolóra,
aby to preveril).
Ing. Dušan Novysedlák informoval, že sa obrátil na poštový úrad ohľadne otvorenia pošty aj
v sobotu. Dostal odpoveď, že pošty sú v kategórii podľa počtu obyvateľov a podľa toho sú
určené otváracie hodiny pošty. Pripomenul potrebu schválenia Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (PHSR). Taktiež by sme sa mali zaoberať zamestnanosťou v obci
a poveriť starostu, aby jednal na úradoch, mali by sme vytvárať podmienky k lepšej
zamestnanosti.
Starosta obce – PHSR máme mať do konca roka, bude pripomienkovaný v obecnom
zastupiteľstve. Čo sa týka zamestnanosti rieši to. Teraz sa má stretnúť s majiteľom niektorých
hál v bývalej Drevine.
JUDr. Ľubomír Liskaj informoval, že sa v rámci Európy v máji znova poriada noc v múzeu.
U nás je to večer v múzeu, bude to 16.5.2015 a predpokladá, že sa dovtedy podarí sprístupniť
aj časť zbierky p. Vencela.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
hlavnému kontrolórovi obce do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva preveriť
opodstatnenosť faktúr a vykonaných prác realizovaných firmou MR plyn s.r.o. v Kultúrnom
centre
9. Schválenie uznesenia
Ing. Ivan Jesenský predniesol návrh uznesenia zo 4. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(pozn. Ing. Jaroslav Hlavatý nebol počas hlasovania prítomný)
Poslanci schválili uznesenie zo 4.zasadnutia OZ.
10. Záver
Zo strany poslancov OZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

I. overovateľ : Ing. Dušan Novysedlák
II. overovateľ : Roman Maťko
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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