ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2012 v KC 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, Mgr. Peter Kračmer, Ing. Martin Čanády, JUDr.
Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák, Martin Kručinský
Hlavný kontrolór : Ing. Jaroslav Hlavatý
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. Petra Kračmera a Mgr. Martu Hrivnákovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Martin Adamov, Mgr. Soňa Mišutová.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení uznesení OZ
5. Schválenie plánu zasadnutí OZ na 1.polrok 2013
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2013
7. Úprava rozpočtu obce Turany na rok 2013
8. Rozpočet obce Turany na rok 2013
9. Odkúpenie nehnuteľnosti
10. VZN o miestnych daniach
11. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. VZN o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Turany
13. Interpelácie poslancov
14. Schválenie uznesenia
15. 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.
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2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom. Na základe dohody s poslancami
navrhol stiahnuť z rokovania bod č.11 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a v rámci bodu č.13 prerokovávať aj bod „rôzne“.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa návrhu starostu obce :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing.
Antalík, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Novysedlák a p.Kručinský neboli prítomní.)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za overovateľov Mgr. Petra Kračmera a Mgr. Martu Hrivnákovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Jesenského,
Mgr. Adamova a Mgr. Mišutovú.
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing.
Antalík, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Novysedlák a p.Kručinský neboli prítomní.)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení OZ
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení (príloha č.1).
5. Schválenie plánu zasadnutí OZ na 1.polrok 2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.2).
Zástupca starostu navrhol doplniť program februárového zasadnutia o prehodnotenie lesného
hospodárstva.
Mgr. Kračmer navrhol doplniť vo februári aj správu o činnosti prevádzkarne.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 54/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu zasadnutí OZ na 1. polrok 2013
II. schvaľuje
plán zasadnutí OZ na 1.polrok 2013
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.3).
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predložil plán kontrolnej činnosti a správu o výsledkoch
kontrol za obdobie od 12.9.2012 do 10.12.2012.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 55/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013
Uznesenie č.63/2012
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie 12.9.2012-10.12.2012
7. Úprava rozpočtu obce Turany na rok 2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.4).
Ing. Bačeová podala informácie k úprave.
Hlavný kontrolór nemal pripomienky k návrhu a odporučil schváliť úpravu rozpočtu.
Ing. Antalík – ako predseda ekonomickej komisie uviedol, že komisia prerokovala návrh
a neprijala žiadne stanovisko a necháva na poslancoch či návrh prijmú
- osobne nesúhlasí s niektorými zmenami v návrhu, veci neboli prerokované v komisii, v OR
a bolo porušené uznesenie č. 76/2011, ktoré ukladá prerokovať v komisii prekročenie
rozpočtu. Navrhol hlasovať zvlášť za konkrétne zmeny a nie za celú zmenu rozpočtu naraz.
Starosta obce – túto úpravu sme už raz schvaľovali, komisia sa mohla vyjadriť, ale nezišla sa
v dostatočnom počte. Zmeny v rozpočte neboli robené z nejakého osobného dôvodu, robili
sme ich vo viere, že dobre konáme a chceme veci riešiť.
JUDr. Liskaj – ak má p. Antalík pripomienky k zmene rozpočtu mal by uviesť čo je podľa
neho neprijateľné, aby sme hovorili o konktrétnych veciach.
Mgr. Hrivnáková vyzvala Ing. Antalíka, aby konkretizoval s čím nesúhlasí.
Ing. Antalík – zvyšuje sa balík mzdových prostriedkov, navýšili sa prostriedky na školu
a nebolo to prerokované v komisii.
Starosta obce – komisia sa v septembri k tomu mohla vyjadriť, ale ste sa nezišli.
Mgr. Kračmer – na septembrovej komisii nebol, ale podľa neho uznesenie bolo porušené,
pretože v prvom návrhu je napr. v IBV Mohylky suma 12.000,- € a teraz sa uvádza 20.000,- €,
čiže sa to muselo navýšiť od septembra do decembra a dovtedy sa komisia už zišla a nebolo to
tam prerokované. Nemali sme k tomu žiadne podklady, len konkrétne čísla.
Ing. Bačeová – už v septembri sme mali úpravu a boli tam výdavky, ktoré sme predpokladali,
že budú vyššie. Vtedy ešte neboli ¾ z nich vyššie, len sme predpokladali, že budú vyššie. Dali
sme to do úpravy rozpočtu, prerokovali v ekonomickej komisii, ktorá ale nebola uznášania
schopná, úprava rozpočtu sa na zastupiteľstve neschválila, takže si myslí, že žiadne uznesenie
nebolo porušené.
Hlasovanie za návrh Ing. Antalíka, aby poslanci hlasovali za každú zmenu osobitne :
Za – 2 (Ing. Čanády, Ing. Antalík)
Proti – 3 (Bc. Čanádyová, Ing. Jesenský, JUDr. Liskaj)
Zdržal sa – 4 (Mgr. Adamov, Mgr. Kračmer, Mgr. Hrivnáková, Mgr. Mišutová)
(Ing. Novysedlák a p. Kručinský neboli prítomní.)
Návrh Ing. Antalíka nebol prijatý.
Hlasovanie za úpravu rozpočtu na rok 2012 :
Za – 5 (JUDr. Liskaj, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Bc. Čanádyová, Ing. Jesenský)
Proti – 1 (Ing. Antalík)
Zdržal sa – 3 (Mgr. Kračmer, Mgr. Adamov, Ing. Čanády)
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(Ing. Novysedlák a p. Kručinský neboli prítomní.)
Úprava rozpočtu bola schválená.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 50/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2012
II. schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2012
8. Rozpočet obce Turany na rok 2013
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.5).
Ing. Bačeová uviedla, že v návrhu je už zapracované aj memorandum, na ktorom sa dohodli
vláda aj ZMOS. Ak poslanci nesúhlasia s rozpočtom môžu požiadať o úpravu v nejakej
položke aj v januári.
Hlavný kontrolór predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu (príloha č.6). Odporučil
predložený návrh rozpočtu obce na roky 2013-2015 schváliť.
Ing. Antalík – ekonomická komisia navrhla urobiť zmeny, ktoré boli do návrhu zapracované,
neprijala žiadne doporučenia, je to na poslancoch. Je potešiteľné, že sa v niektorých
položkách šetrí a dúfa, že bude platiť uznesenie č. 76/2011 - dopredu prerokovať zmeny
v rozpočte.
JUDr. Liskaj – zmenám v rozpočte sa nevyhneme, týka sa to bežných transferov a to
neovplyvníme koľko nám dá štát.
Mgr. Kračmer – uznesenie sa týka hlavne bežných príp. kapitálových výdavkov, ktoré neboli
rozpočtované.
Ing. Jesenský – uznesenie č. 76/2011 je správne, len niektoré situácie si vyžadujú okamžité
riešenie. Navrhol, aby sa v uznesení doplnilo, že v rámci rozpočtu sa môže rozpočet prekročiť
o 10%.
Hlasovanie za rozpočet na rok 2013 :
Za – 8 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Mgr. Kračmer)
(Ing. Novysedlák a p. Kručinský neboli prítomní.)
Rozpočet bol prijatý.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 51/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh rozpočtu obce Turany na roky 2013-2015
II. schvaľuje
rozpočet obce Turany na roky 2013-2015 bez pripomienok
9. Odkúpenie nehnuteľnosti
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.7).
Zástupca starostu informoval, že sa jedná o odkúpenie nehnuteľnosti od p. Kontšekovej
a p. Mičíkovej.
(pozn. prišiel p. Kručinský)
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Hlasovanie za odkúpenie nehnuteľnosti :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
(Ing. Novysedlák nebol prítomný.)
Odkúpenie nehnuteľnosti bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 56/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na odkúpenie nehnuteľnosti- parcely KN-C č. 3628/55- orná pôda o celkovej výmere
402 m² vedenej ako spoluvlastníctvo Anny Kontšekovej a Marty Mičíkovej
II. schvaľuje
odkúpenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Turany, a to parcely KN-C č. 3628/55- orná
pôda o celkovej výmere 402 m², vedenej na LV č. 5418 ako spoluvlastníctvo:
1.Anny Kontšekovej, rod. Pohánkovej, bytom Osloboditeľov 2/5,Turany v podiele 1/6-ina,
t.j. 67 m² za cenu 889,76 EUR
2.Marty Mičíkovej, rod. Pohánkovej, bytom Černík 639/16, Turany v podiele 1/6-ina,
t.j. 67 m², za cenu 889,76 EUR
3.Anny Kontšekovej, rod. Pohánkovej, bytom Osloboditeľov 2/5, Turany v podiele 2/3 iny,
t.j. 268 m² za cenu 852,24 EUR, ktorá bola určená znaleckým posudkom vypracovaným
súdnym znalcom Ing. Pavlom Raškom pod č. 70/2011
celkom za cenu 2631,76 EUR
10. VZN o miestnych daniach
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.8).
Zástupca starostu uviedol, že toto VZN nadväzuje na VZN o miestnom poplatku
za komunálny odpad. Týmto novým VZN rušíme 1. až 6.časť a 7.časť, ktorá sa týka odpadov
zostáva v platnosti. Dôvodom, pre ktorý sa stiahol materiál (VZN o odpadoch)
z programu, bolo to, že sme sa snažili uchovať terajší systém zberu a aj poplatky. Chceli sme
zvýšiť vymožiteľnosť poplatkov, chceli sme to robiť rozhodnutím s tým, že plošne sa mali
poskytovať zľavy. Po konzultácii na krajskej prokuratúre z dôvodu, že by takéto VZN mohlo
byť napadnuteľné a v súčasnosti prebieha legislatívny proces, ktorý má viesť k novej úprave
poplatkov za odpad rozhodli sme sa, že necháme časť týkajúcu sa komunálneho odpadu tak
ako je v súčasnosti.
Hlasovanie za predložený návrh VZN o miestnych daniach :
Za – 10 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing.
Antalík, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
(Ing. Novysedlák nebol prítomný.)
VZN o miestnych daniach bolo prijaté.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 52/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN obce Turany o miestnych daniach
II. schvaľuje
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VZN obce Turany o miestnych daniach
12. VZN o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Turany
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.9).
Zástupca starostu informoval o návrhoch na pomenovanie ulice. Návrhy podali Komisia
školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov, Klub dôchodcov a dvaja občania. Návrh
niekoľkých poslancov je ulica „Petra Mendela“, Klub dôchodcov navrhol ulicu „Mórica
Beňovského“. Ďalší návrh je ulica „Na Plese“. Zástupca súhlasí s ulicou Petra Mendela.
(pozn. prišiel Ing. Novysedlák)
Ing. Čanády čakal, že návrhy dajú hlavne obyvatelia spomínanej ulice a zároveň ocenil
prípravu materiálu o M. Beňovskom, ktorý predložil Klub dôchodcov.
Ing. Novysedlák – súhlasil s ulicou Petra Mendela.
Ing. Válek – navrhol tiež ulicu Petra Mendela alebo Petra Vencela.
Hlasovanie za VZN o určení názvu ulíc – ulica Petra Mendela :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrh bol prijatý.
p. Kručinský – odporučil doplniť chýbajúce názvy ulíc na domoch a taktiež čísla domov.
Mgr. Kračmer navrhol určiť zamestnancov, ktorí skontrolujú označenie všetkých ulíc.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 53/2012
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN obce Turany o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce
Turany
II. schvaľuje
VZN obce Turany o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce
Turany
16,00 hod – vystúpenia občanov
Ing. Válek poďakoval za cestu v lokalite Na Mohylky a zaujímal sa čo bude so zvyškom
ulice, ktorý nie je urobený.
Starosta obce – teraz nevie povedať kedy sa bude robiť, musí sa to rozhodnúť v budúcom
roku.
13. Interpelácie poslancov + rôzne
Zástupca starostu informoval o tom, že spolu s Úniou žien Slovenska v Turanoch sme sa
obrátili na Žilinský samosprávny kraj kvôli ordinačným hodinám MUDr. Tokarčíka.
Odpovedali nám, že od 1.1.2013 bude v Turanoch MUDr. Tokarčík ordinovať na plný
úväzok.
Ďalej informoval o odpovedi okresnej prokuratúry na náš podnet vo veci vyrubovania daní
z nehnuteľnosti obyvateľom Príjazdnej ulice, v ktorej sa uvádza, že obec Krpeľany bola
upozornená na porušenie zákona, že vyrubujú daň na cudzom území.
Starosta obce navrhol, že sa zastupiteľstvo bude schádzať častejšie, podľa možnosti raz
za mesiac, a zároveň navrhol, aby sa neschádzala obecná rada.
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Zástupca starostu informoval o žiadostiach centier voľného času, v ktorých žiadajú o finančné
prostriedky na deti, ktoré sú prihlásené v centrách a majú trvalý pobyt v obci.
Ďalej starosta obce dal hlasovať o schválení Ing. Čanádyho za predsedu komisie výstavby,
životného prostredia a verejného poriadku.
Za – 10 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Čanády)
Návrh bol prijatý.
Ing. Antalík informoval o tom, že p. Rumišová Silvia požiadala o uvoľnenie z ekonomickej
komisie. Ing. Antalík vyslovil poďakovanie za jej doterajšiu prácu v komisii. Ďalej uviedol,
že komisia navrhuje doplniť do komisie p. Evu Solárovú.
Starosta obce navrhol p. Vlastu Jančovičovú.
Hlasovanie za doplnenie ekonomickej komisie o p. Solárovú a p. Jančovičovú :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrh bol prijatý.
Mgr. Hrivnáková ako predsedníčka Komisie sociálno-zdravotnej predložila návrh komisie
prideliť byt po p. Bellovej v 24 b.j. p. Jarmile Múkerovej. V prípade, ak by p. Múkerová
nemala záujem, tak p. Simone Juščakovej.
Hlasovanie za návrh komisie prideliť byt p. Jarmile Múkerovej :
Za – 10 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Mgr. Kračmer)
Návrh bol prijatý.
p. Kručinský ospravedlnil sa za oneskorenie a v súvislosti s prevádzkarňou uviedol, že
výrazne stúpla podnikateľská činnosť prevádzkarne, za čo poďakoval p. Kapustovi. Je vidieť,
že sa v prevádzkarni pracuje a zháňa sa podnikateľská činnosť, ktorá tvorí až 30% príjmov. Aj
preto navrhol vymenovať p. Stanislava Kapustu za vedúceho prevádzkarne.
Mgr. Kračmer navrhol hlasovať tajne.
Ing. Čanády navrhol počkať kým nebude uzavretý celý rok.
JUDr. Liskaj uviedol, že nevidí dôvod, prečo by sme mali čakať kým sa skončí rok.
P. Kapusta už za tie mesiace ukázal, že sa osvedčil.
Hlasovanie o spôsobe hlasovania – tajné hlasovanie :
Za – 7 (Ing. Novysedlák, Mgr. Adamov, Ing. Čanády, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Mgr.
Mišutová, Ing. Antalík)
Proti – 2 (Kručinský, JUDr. Liskaj)
Zdržal sa – 2 (Ing. Jesenský, Mgr. Hrivnáková)
Návrh bol prijatý.
Mgr. Adamov rozdal lístky na tajné hlasovanie.
Ing. Novysedlák – ospravedlnil sa, že kvôli pracovným povinnostiam prišiel neskôr. Navrhol
zrekonštruovať chodník na ul. Osloboditeľov, urobiť údržbu detského ihriska v južnej časti
obce a taktiež odporučil dorobiť napojenie cesty z Obchodnej ulice k novej ceste v lokalite
Na Mohylky. Ďalej sa zaujímal ako pokračujú rokovania s p. Gomolovou, prečo sa ťaží
na našom pozemku pri železničnom moste a odporučil znovu sa zaoberať domom
opatrovateľskej starostlivosti.
Starosta obce - detské ihrisko by sme chceli opraviť na jar a znovu sa chceme zapojiť
do výzvy na revitalizáciu centra a tam by bolo riešené aj ihrisko
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- rokovania s p. Gomolovou pokračujú
- čo sa týka ťažby upozornili sme Váhostav-SK, že je to náš pozemok, žiadame ich
o vyjadrenie a vzniknutý stav riešime
- dom opatrovateľskej služby – peniaze na ich prevádzku nebudú, môžeme uvažovať
o niečom ako škôlka pre dôchodcov, že ráno občania prídu a večer pôjdu domov.
Ing. Čanády navrhol vypracovať predbežný rozpočet na dobudovanie cesty.
Ing. Jesenský ako predseda Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
pri OZ predložil návrh na udelenie Ceny obce JUDr. Liskajovi pri príležitosti životného
jubilea za dlhoročnú prácu v samospráve, kultúre a športe (príloha č.10).
Hlasovanie za návrh komisie :
Za – 10 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing.
Antalík, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, Kručinský)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (JUDr. Liskaj)
Návrh bol prijatý.
Mgr. Adamov oznámil výsledky hlasovania – p. Stanislav Kapusta bol 11 hlasmi zvolený
za vedúceho prevádzkarne obce.
Ing. Antalík v súvislosti s Hlasom Turian a informáciami z rokovaní OZ sa zaujímal prečo
tam nie sú všetky závažné informácie, ktoré sa riešili na zasadnutiach ako napr. zvýšenie platu
starostu. Taktiež tam je informácia, že nebol schválený zámer spoločnosti LIV Elektra,
ale neschválenie žiadosti firmy BW Rakovo o zmenu územného rozhodnutia na ťažbu štrkov
tam nie je. Považuje to za tendenčné informovanie ľudí.
Starosta obce – všetky informácie sú na webovej stránke, sú tam zápisnice, uznesenia
a zápisnica je vyvesená aj na úradnej tabuli.
Ing. Antalík – taktiež v článku „Aktivity obce“ je uvedené, že sa zabezpečili detské parky
vďaka niektorým poslancom, prečo tam nie sú ich mená? Ďalej sa zaujímal, čo sa robí okolo
štadióna, či sa vyhlásila súťaž.
Starosta obce – na štadióne je vypnuté kúrenie a na vyhlásenie súťaže potrebuje pokyn
od zastupiteľstva.
JUDr. Liskaj si myslí, že máloktorá obec je taká otvorená ako naša. Pokiaľ ide o Hlas Turian
poslanci ako kolektív sa tiež môžu podieľať na jeho tvorbe. V informáciách zo zastupiteľstva
je napísané „okrem iného“. Môžeme tam dávať teda celé uznesenia. Navrhovali sme vytvoriť
redakčnú radu, môžeme sa k tomu znovu vrátiť.
Mgr. Kračmer – už minulý rok navrhoval zverejniť dátumy uzávierky Hlasu Turian, dať to
na internet a možno by mali záujem prispieť aj občania. Taktiež by sa mohol zverejniť zámer
na vytvorenie redakčnej rady a možno sa niekto prihlási. Zaujímal sa ako je to s reklamáciou
Železničnej ulice. Ďalej navrhol, aby zástupca starostu vypracoval do 31.3.2013 návrh štatútu
prevádzkarne.
Starosta obce – v súvislosti s informáciou o stave reklamácie Železničnej ulice požiada
riaditeľa TURVOD-u, aby nám dal oficiálne stanovisko ako je to riešené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 57/2012
Obecné zastupiteľstvo
volí
Ing. Martina Čanádyho za predsedu komisie výstavby, životného prostredia a verejného
poriadku pri OZ Turany
Uznesenie č.58/2012
Obecné zastupiteľstvo
volí
za členov Komisie pre ekonomiku a plán p. Vlastu Jančovičovú a p. Evu Solárovú
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Uznesenie č.59/2012
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
návrh Komisie sociálno-zdravotnej na pridelenie bytu č.2 vchod č.1 v 24 b.j. ČA 1730
p. Jarmile Múkerovej
II. schvaľuje
pridelenie bytu p. Jarmile Múkerovej
Uznesenie č.60/2012
Obecné zastupiteľstvo
vymenúva
za vedúceho prevádzkarne obce p. Stanislava Kapustu
Uznesenie č.61/2012
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
udelenie Ceny obce Turany JUDr. Ľubomírovi Liskajovi pri príležitosti životného jubilea
za dlhoročnú prácu v samospráve, kultúre a športe
Uznesenie č.62/2012
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
zástupcovi starostu vypracovať štatút prevádzkarne obce
T : 31.01.2013
14. Schválenie uznesenia
Mgr. Adamov predniesol návrh uznesenia z 5. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 5.zasadnutia OZ.
15. 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. Peter Kračmer
II. overovateľ : Mgr. Marta Hrivnáková
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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