ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.11.2013 v MKS v Turanoch
Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Adamov, Ing. Ivan Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová,
Mgr. Peter Kračmer, Ing. Martin Čanády, Ing. Dušan Antalík, Mgr. Soňa Mišutová, Mgr.
Marta Hrivnáková, Ing. Dušan Novysedlák, Martin Kručinský, JUDr. Ľubomír Liskaj
Hlavný kontrolór : Ing. Jaroslav Hlavatý
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny
Na úvod si prítomní uctili minútou ticha nedávno zosnulého akademického maliara Milana
Laluhu, čestného občana Turian.

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 Bc. Oľgu Čanádyovú a Mgr. Martina Adamova.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Martin Kručinský, Ing. Martin Čanády, Mgr. Marta Hrivnáková.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení uznesení OZ
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
6. Odpredaj nehnuteľnosti KN-C 2470/11 o výmere 3 m² Turčianskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Martin
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Schválenie uznesenia
10. 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.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za overovateľov Bc. Oľgu Čanádyovú a Mgr. Martina Adamova.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej komisie navrhol p. Martina
Kručinského, Ing. Martina Čanádyho a Mgr. Martu Hrivnákovú.
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Kontrola plnenia uznesení
Hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení
(príloha č.1).
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.2).
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o vyhlásení volieb hlavného kontrolóra.
Navrhujeme, aby boli voľby vykonané 5.2.2014, lehota na podanie prihlášok do 20.januára
2014 a určenie pracovnej doby hlavného kontrolóra podľa doterajšieho stavu 27,5 hod
týždenne.
Ing. Novysedlák – chýbajú tam náležitosti písomnej prihlášky, predpoklady, stanovený
spôsob voľby, napr. životopis, písomný projekt o výkone činnosti.
Starosta obce – všetko je uvedené v zákone.
Ing. Antalík – aké sú naše možnosti v súlade so zákonom § 18a doplniť niektoré veci, čo
k tomu ako zastupiteľstvo budeme ešte hovoriť?
Starosta obce – vyhlásia sa voľby, v danom termíne kandidáti predložia prihlášky a na
zastupiteľstve prebehne voľba.
JUDr. Liskaj – do 20.1.2014 predložia uchádzači prihlášky a môže ich posudzovať napr. OR.
Starosta obce – môže sa to skontrolovať aj priamo na zasadnutí v deň voľby.
JUDr. Liskaj – môže sa aj na ďalšom zasadnutí určiť volebná komisia, ktorá bude poverená,
aby prerokovala náležitosti prihlášky.
Mgr. Kračmer – nevidí dôvod prečo by sme nemohli uviesť aj iné požiadavky na uchádzačov.
Starosta obce – poslanci majú právo to doplniť, len upozorňuje na možnosť, že to niekto môže
napadnúť. Doporučuje, aby obecná rada posúdila úplnosť prihlášok.
Môže sa dať do výzvy, že odporúčame predložiť profesijný životopis.
Ing. Antalík – ak nebude 5.2.2014 nikto zvolený, máme ešte časový priestor na druhé kolo?
JUDr. Liskaj – zákon o tom hovorí, ak nikto nezíska nadpolovičnú väčšinu, obecné
zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole najviac hlasov.
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Hlasovanie za predložený návrh vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra s doplnením
„odporúča sa predložiť profesijný životopis“ :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrh bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 52/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
informáciu o príprave voľby hlavného kontrolóra obce Turany
II. vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Turany na deň 5.februára 2014
III. určuje
a/ termín na odovzdanie písomnej prihlášky uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra
vrátane zákonom požadovaných dokladov do 20.januára 2014
b/ pracovný čas novozvoleného hlavného kontrolóra na 27,5 hodín týždenne
IV. odporúča
doplniť do požiadaviek „odporúča predložiť profesijný životopis“
6. Odpredaj nehnuteľnosti KN-C 2470/11 o výmere 3 m² Turčianskej vodárenskej
spoločnosti a.s. Martin
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím (príloha č.3).
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o predaji. Jedná sa o časť parc. KN-C 2740/11
o výmere 3 m², ktorá je zastavaná čerpacou stanicou vo vlastníctve Turčianskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Martin.
Hlasovanie za odpredaj časti parcely KN-C 2740/11 o výmere 3 m² podľa predloženého
návrhu :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Odpredaj bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Turany a Turčianskou vodárenskou spoločnosťou a.s.
Martin, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníctva časti parcely KN-C 2740/11
označenej GP č. 65/2008 ako diel 2 o výmere 3 m²
II. schvaľuje
Odpredaj časti novovytvorenej parcely KN-C 2740/11 zastavaná plocha nachádzajúcej sa
v k.ú Turany, označenej v GP č. 65/2008 vyhotovenom firmou Geodet Martin ako diel č. 2
o výmere 3 m² Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s. Martin za cenu 60,- Eur, a to
na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to z dôvodu zhodnocovania majetku obce a jeho využitia
na verejno-prospešné služby, t.j. odvádzanie odpadových vôd pre obyvateľov obce
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7. Rôzne
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o odpovedi na žiadosť firmy GREEN
FORCE s.r.o. o zníženie dane z nehnuteľností. So žiadosťou sa poslanci oboznámili
na predchádzajúcom zasadnutí s tým, že odporučili žiadosť zamietnuť.
Hlasovanie o zamietnutí žiadosti firmy GREEN FORCE s.r.o. o zníženie dane
z nehnuteľností:
Za – 11
Proti- 0
Zdržal sa – 0
Žiadosť spoločnosti GREEN FORCE bola zamietnutá.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o žiadosti p. Viery Pavelicovej o odkúpenie
pozemku zastavaného časťou prístavby k rodinnému domu (materiál obdržali poslanci pred
zasadnutím - príloha č.4). Uznesením č. 12/2013 zo dňa 15.4.2013 obecné zastupiteľstvo
predbežne súhlasilo s odpredajom.
Hlasovanie za odpredaj parc. KN-C 997/3 o výmere 31 m² Viere Pavelicovej za cenu 604,60
Eur :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Odpredaj bol schválený.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o žiadostiach centier voľného času o poskytnutie
finančných prostriedkov na žiakov, ktorí ich navštevujú a majú bydlisko v Turanoch. Keďže
sa poslanci už na predchádzajúcich zasadnutiach dohodli, že fin. prostriedky budú poskytnuté
Základnej škole v Turanoch, navrhujeme žiadosti zamietnuť.
Mgr. Kračmer – žiadosti mala aj komisia športu?
Ing. Jesenský – vie o čo sa jedná, na komisii to majú ešte prebrať, ale zhodli sme sa aj
v zastupiteľstve na tom, čo povedal JUDr. Liskaj. Škola ponúka asi 21 krúžkov, čiže je
možnosť si vybrať. Je pravda, že pre niektoré krúžky nie sú podmienky. Centrá získavajú
vzdelávacie poukazy, čo je 29,- €, ale ostatné peniaze zostávajú tu a pôjdu mládeži ako sme sa
dohodli.
Starosta obce – krúžky, ktoré zabezpečuje základná škola môžu navštevovať aj deti z našej
obce, ktoré chodia do iných škôl.
Ing. Antalík – tí, ktorí žiadajú fin. prostriedky, žiadajú ich na krúžky, ktoré sú aj v Turanoch?
Starosta obce – niektoré sú, niektoré nie.
Ing. Antalík – ak majú vytvorené aktivity v Turanoch, tak im tie peniaze nedáme, ale ak
nemajú možnosť tu v Turanoch, tak to treba zvážiť.
Ing. Jesenský – škola vydá poukazy, každý má hodnotu 29,- €, žiak môže dať poukaz
komukoľvek. Obec dostáva časť z podielových daní a teda ešte presne nevieme aká to bude
suma. Zatiaľ je okolo 59,- € na každého žiaka do 15 rokov podľa miesta bydliska. Chceme,
aby tieto peniaze zostali tu, aby sme ich mohli dať základnej škole na činnosť krúžkov.
Hlasovanie za neposkytnutie finančných prostriedkov centrám voľného času :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
OZ nesúhlasí s poskytnutím finančnej dotácie.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o dodatkoch k VZN o miestnych daniach a VZN
o miestnom poplatku za komunálny odpad. Pokiaľ ide o VZN o miestnych daniach - bolo
stanovené zákonom, že nemôže byť väčší rozdiel ako 40-násobok medzi najnižšou
a najvyššou sadzbou dane. Najnižšia sadzba u nás je za rodinné domy 0,07 €/m² a najvyššia je
za stavby na ostatné podnikanie 1,50 €. Máme 10 rokov na to, aby sme rozdiel upravili
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na maximálne 10-násobok. Navrhujeme, aby najnižšia sadzba zostala 0,07 € a na priemyselné
stavby by sme znížili o 5 centov na 0,95 € a stavby na ostatné podnikanie o 10 centov
na 1,40 €.
Mgr. Kračmer navrhol, aby prišla na ekonomickú komisiu p. Gabčová s vyčíslením zmien.
p. Kručinský – nepredpokladá, že aj z hľadiska podielových daní nám budú rásť príjmy
a myslí si, že si nemôžeme dovoliť znížiť dane. Je veľký predpoklad, že za 10 rokov sa bude
daň z nehnuteľností ľuďom zvyšovať a teraz podnikateľom znížime? Ideálne by bolo, keby
sme tento rok neznižovali ani nezvyšovali.
Ing. Čanády – nech to prerokuje najprv ekonomická komisia.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – pokiaľ ide o VZN o odpadoch jedná sa o zmenu v spôsobe
vyberania nie zmenu poplatkov. Poplatok by sa vyberal formou rozhodnutia.
Ing. Antalík – už minule hovoril o možnosti vyberať poplatok za odpad od vlastníkov
nehnuteľností, nie od nájomníkov.
16,00 – vystúpenia občanov
p. Jaroslav Pavelica – požiadal o úpravu cesty od penziónu Janka na Trusalovej po Brisko. Je
to síce urbárska cesta, ale je v dezolátnom stave. Má informáciu, že urbár mal na cestu
peniaze, pripravený projekt, ale nakoniec sa s tým nič neurobilo, preto požiadal, či by to obec,
aj keď nie je vlastníkom, nemohla pred zimou aspoň čiastočne opraviť.
Starosta obce – je pravda, že cesta je v zlom stave. Patrí urbárskej spoločnosti. V minulosti
bol vypracovaný projekt, ale peniaze sa nepodarilo vyčerpať. Je na rozhodnutí obecného
zastupiteľstva, či môžeme a budeme do takýchto vecí investovať.
Mgr. Kračmer – súhlasí, že cesta je v dezolátnom stave, ale je to urbárska cesta na pozemkoch
urbárskeho a pasienkového spoločenstva a obec do toho finančne nemôže ísť. Musí si to riešiť
urbár.
Starosta obce navrhol prerokovať to v rade a v komisii, a postúpiť túto žiadosť na urbár.
Ing. Novysedlák – stotožňuje sa s názorom Mgr. Kračmera, ale na druhej strane na iných
miestach sme to riešili aj keď to nebolo naše, napr. cesta za kanálom, dali sme tam drvený
asfalt. Prikláňa sa k tomu, že v tých najhorších miestach to vysypeme drveným asfaltom.
Ing. Antalík – navrhol pozvať zástupcu urbáru na obecnú radu.
p. Viliam Kapusta – zaujímal sa, čo sa robí so štadiónom. V decembri budú dva roky čo
dostal futbalový klub výpoveď. Mali tam prichystané ubytovanie pre 56 ľudí v decembri
2012, sám tam odrobil veľa hodín zadarmo, mali s tým plány. To čo urobili niektorí poslanci,
nevie či to bolo zo závisti. Teraz chcete robiť klzisko, ale mali ste radšej investovať do
budovy štadióna.
Starosta obce informoval, že na inzerát na prenájom štadióna sa nikto neprihlásil.
Ing. Jesenský – už dva roky hovorí, že nájomca sa nenájde. Je jasné, že to zostane na obec
a dva roky sme už mohli investovať. Pokiaľ ide o ľadovú plochu, zastupiteľstvo na to
vyčlenilo peniaze a je to pre všetkých občanov.
p. Kračmerová Alena – už 10 rokov rieši jediný problém a to je dopravná značka – zákaz
státia, ktorá je pred ich bytovkou. Niektorí obyvatelia bytovky tam aj napriek tomu stále
parkujú. SVB schválilo osadenie značky, aj dopravný inšpektorát s tým súhlasil. Viackrát
žiadali náčelníka obecnej polície, aby situáciu riešil, ale akosi sa nemá k činu. Značka sa
nedodržiava a policajtom je to asi desať rokov jedno, čakáme kým sa tam niečo stane, že
záchranka nedôjde alebo hasiči nestihnú prísť kvôli autám, čo tam stoja.
Starosta obce – podľa neho by tam vôbec nemali ísť autá, je to ako prístupový chodník
k bytom. Požiada obecnú políciu o písomné vyjadrenie.
p. Kručinský – za posledné roky sa v obci, čo sa týka dodržiavania dopravných predpisov,
nerobí žiadna represívna činnosť, či už je to zákaz vjazdu nákladných vozidiel, zákaz státia.
Máme komisiu pre verejný poriadok, nech spraví nejaký návrh, že naši policajti budú mať
plán, že koľko pokút musia vybrať, tak ako to funguje v štátnej polícii.
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Mgr. Kračmer – obecná polícia nič nerieši, zákazy státia napr. pred pizzeriou. Obecná polícia
by mala začať niečo v tomto robiť.
Ing. Antalík – policajti musia konať ak niekto porušuje zákon, minimálne dôrazne upozorniť.
Ak niekoho chytia dva či trikrát, tak nech to riešia tvrdšie. Bolo by dobré, aby prišli na
zasadnutie komisie ver. poriadku.
JUDr. Liskaj – myslí si, že v tom treba niečo robiť, využime, že teraz vyjde nové číslo Hlasu
Turian kde upozorníme, že to polícia začne riešiť tvrdšie.
Ing. arch. Ľubomír Burica – treba dbať aj na druhú stranu, napr. tam kde je pizzeria, treba
myslieť aj nato, že ľudia tam budú chodiť autom. Pokiaľ nemáme dopravné cesty, alebo
prevádzku, ktorá nemá vybudované parkovisko, tak tie konflikty budú vznikať. V južnej časti
domy aj keď majú parkoviská, tak sú nedostatočné.
Ing. Novysedlák – požiadal, aby prišli členovia OP na zastupiteľstvo.
Ing. Jesenský – informoval o žiadosti základnej školy o finančnú dotáciu na záujmovú
činnosť. Počet prihlásených žiakov na záujmovú činnosť je 256, počet odovzdaných
vzdelávacích poukazov je 231. Počet záujmových krúžkov a tým aj vedúcich je 22.
V predloženom rozpočte zo základnej školy žiadajú celkovo 24.500,- Eur, navrhujeme
20.000,- Eur. Záujmové vzdelávanie resp. rozpočet sa tvorí na školský rok, dotácia je na
kalendárny rok z výnosu daní zo štátneho rozpočtu. V štruktúre rozpočtu navrhujeme vyčleniť
prostriedky na stredné opravy a zvýšiť dotáciu na materiálne zabezpečenie záujmového
vzdelávania. Navrhujeme taktiež znížiť osobné náklady, čiže mzdu vedúcich.
Ing. Novysedlák – financie z nájmu by sa mohli použiť napr. na dokončenie priestorov
v podkroví.
Starosta obce – školu momentálne najviac trápi kotolňa, v prvom rade je nutné riešiť tento
problém.
Ing. Jesenský – toto si vyžaduje investíciu, nevyriešime to z týchto financií, toto je určené na
záujmové vzdelávanie.
p. Kručinský – škola by potrebovala na rozvoj jazykov 7.500 – 9.000,- € na jazykovú učebňu.
Ing. Jesenský – predloží upravený návrh poslancom s tým, že osobné náklady sa znížia
a presunie sa to do materiálneho zabezpečenia.
Ďalšou témou zasadnutia bolo prerokovanie návrhu zmluvy s Bytur-om (príloha č.5). Starosta
obce ospravedlnil p. Šlichtíka, ktorý sa dnes nemohol z pracovných dôvodov dostaviť na
zasadnutie. Návrh zmluvy pripomienkovali Ing. Čanády a Mgr. Kračmer.
Ing. Novysedlák – už v novembri 2012 dostali návrh zmluvy, v júni posielal pripomienky
a žiadal, aby sa to prerokovalo. Navrhol prijať návrh zmluvy z r.2012. Ďalej podal návrh na
opravu objektu kina – je tam opadnutá omietka a taktiež treba natrieť strechu.
Starosta obce – pripomenul vývoj súčasného stavu. V minulosti existovalo bytové
hospodárstvo bývalej Dreviny, z toho vznikol Bytový podnik obce Turany a potom Bytur
s.r.o. a stále sme mali účet v zastúpení Bytur-u, ktorý čerpal z obecného rozpočtu naše
peniaze. Dohodou za 1,- € obec vlastne získala, pretože už nemusela vykrývať straty.
Ing. Antalík – budú to už 3 roky, čo boli zvolení za poslancov a každý z nás chce čo najlepšie
pre občanov. A je zarážajúce, že niekto to chce za 1,- € a niekto za 10.000,- €. Zmluva
za 10.000,- € je zmluva, ktorá by v konečnom dôsledku stála Bytur 0,- €. Zamyslime sa, či je
to v záujme obce. Má informáciu koľko tam ľudia platia mesačne nájomné a je to slušný
príjem pre Bytur.
p. Kručinský – nie je celkom presvedčený o prezentácii spoločnosti Bytur ako takej,
ale na druhej strane ak zmluvu zrušíme, nevie aké by bolo ďalšie východisko. Zostane tu
nejaký majetok, ktorý nemáme ako spravovať, zostane možno nejaký sociálny problém.
Nemá informáciu o tom, aký by to malo dosah a ako by to malo vyzerať.
Ing. Antalík – nemá nič proti tomu, aby to robil Bytur, ale za korektných podmienok.
Mgr. Kračmer – musíme sa rozhodnúť, myslí si, že za 1,- € to nemôžeme dať v žiadnom
prípade. Peniaze, ktoré môžeme získať z prenájmu, investujeme do rekonštrukcie.
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Mgr. Adamov – za tie roky sme nemali od Bytur-u žiadnu správu.
Mgr. Kračmer – požiadal, aby p. Pirháčová pripravila prehľad, koľko ľudí je ubytovaných
na Bytur-e.
Ing. Antalík – požiadal o časový termín a prípravu seriózneho dodatku s Bytur-om.
Starosta obce – do 11.12.2013, na najbližšie zasadnutie OZ.
Starosta obce ďalej informoval o príprave výstavby cesty pri Zigov. Rokoval s Národnou
diaľničnou spoločnosťou. Najprv musíme získať práva k pozemkom a potom by začalo
spracovanie dokumentácie. VÁHOSTAV-SK je ochotný zaplatiť dokumentáciu. Práva
k pozemkom by mali byť uzavreté najneskôr do konca marca 2014, ideálne by bolo skôr,
a potom nasleduje zmenové konanie na ministerstve. VÁHOSTAV-SK spraví cestu poza
Zigov ku Studencu a ešte aj most cez Studenec, ale v tom prípade nespraví cestu Vaňovská
a pri pálenici.
Ing. Novysedlák – nechce, aby sme ustupovali VÁHOSTAV-u, ale cesta pri Zigov je pre nás
prioritou.
Mgr. Kračmer – ako sa k tomu stavajú podnikatelia v objekte bývalej Dreviny napr. Chyžbet?
Starosta obce – Chyžbet by samozrejme uvítal túto cestu, ale je to cesta pre celú priemyselnú
zónu.
Ing. Novysedlák – v súvislosti s cestou popod železničný most je klesanie a ide skoro
v koryte.
Mgr. Kračmer – v akom štádiu je odškodnenie za zásah do nášho pozemku?
Zhodli sme na vyťaženom objeme, riešila sa už len cena.
Starosta obce – ako protihodnotu dávajú cestu s mostom.
Mgr. Kračmer – plus ešte náhrada škody.
Starosta obce – nie, bez škody.
Mgr. Kračmer – naposledy starosta informoval, že to bude cesta plus cena za vyťažené
kubíky.
Starosta obce – to sme sa asi zle rozumeli.
Ing. Antalík – koľko prejde času, kým si my vysporiadame pozemky a čo budeme s tými
štrkmi dovtedy robiť? Tu sa jedná o majetkovú ujmu obce, čo s tým?
Starosta obce – treba jasne povedať, či chceme peniaze za štrky a potom riešiť následné veci.
Nemyslel to tým spôsobom, ako je to v zápise, že získame peniaze aj cestu.
Ing. Antalík – prečítal zo zápisnice zo zasadnutia obecnej rady, že VÁHOSTAV-SK nám
zaplatí o 50 centov menej za kubík ako požadujeme s tým, že bude realizovaná cesta
a zaplatia projekty.
Starosta obce - myslel to tak, že za túto sumu bude realizovaná cesta.
Ing. Antalík – zhodli sme sa na tom, že finančná ujma, tých 50 centov na kubíku bude
kompenzovaná výstavbou cesty.
Starosta obce – hodnota vyťažených štrkov prejde do hodnoty cesty.
Ing. Novysedlák – poďme vymáhať pokutu 150.000,- € a 70.000,- € čo sme chceli a za
220.000,- € postavíme cestu.
Starosta obce – môžeme ísť aj touto cestou.
p. Kručinský – neverí, že aj súdnou cestou dostaneme peniaze.
Mgr. Kračmer – chápal to tak, že zaplatia za štrk a aj cestu urobia, ide len o to, aby sme si
ujasnili ako to bude.
Starosta obce – ospravedlňuje sa, ak to zle vysvetlil. Mal predstavu, že bude Vaňovská cesta,
cesta popri pálenici a cesta pri Zigov mimo mosta a že týmto nám vykompenzujú vyťaženú
plochu.
Ing. Čanády - plánujú ukončiť povrch vozovky tak, ako má byť?
Starosta obce – áno, všetko ako treba a aj most, chápe to po železničný most.
Ing. arch. Ľubomír Burica – upozornil, že cesta popod železničný most, bude cesta v koryte
Váhu. Treba na to výnimku povodia Váhu.
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Starosta obce – rieši to Dopravoprojekt, ktorý projektuje cesty a neodmietli to. Okrem toho, je
možnosť napojiť cestu na dolné rampy.
Mgr. Kračmer – za podmienok, že budú robiť cestu po železničný most a chcú zrušiť
Vaňovskú a pri pálenici navrhuje, aby sme s nimi vyjednávali v tom zmysle, aby to potiahli
ďalej.
Starosta obce – je tiež toho názoru, závisí od rozpočtu, ktorý má urobiť Dopravoprojekt a oni
zase čakajú, kým my vysporiadame vlastnícke vzťahy k pozemkom. A ešte tam bude treba
urobiť vyňatie z pôdneho fondu.
Mgr. Adamov – nemôže ísť cesta popri železnici na dolné rampy?
Starosta obce – sú tam ďalšie vlastnícke vzťahy, možno by to bolo jednoduchšie, lebo tam je
ďalšia asfaltová cesta popri plote, kde sa dá dostať do iných objektov.
Mgr. Adamov – nech to potiahnu na dolné rampy.
Ing. Čanády – môžeme sa skúsiť dohodnúť s Chyžbetom na dorobení cesty.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 54 /2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
žiadosť firmy GREEN FORCE s.r.o Bratislava o zníženie dane z nehnuteľností za rok
2013
II. neschvaľuje
žiadosť firmy GREEN FORCE s.r.o. Bratislava o zníženie dane z nehnuteľností za rok
2013
Uznesenie č. 55/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
žiadosť Viery Pavelicovej o odkúpenie pozemku zastavaného časťou prístavby k rodinnému
domu vo vlastníctve žiadateľky, v nadväznosti na uznesenie č. 12/2013
zo dňa 15.4.2013
II. schvaľuje
Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Turany, a to parcely KN-C 997/3 k. ú. Turany zastavaná plocha o výmere 31 m² Viere Pavelicovej, bytom Turany, Osloboditeľov 1163/66
za cenu stanovenú na základe ustanovenia § 6 ods. 7 b/ VZN obce Turany o hospodárení s
majetkom obcí vrátane nákladov spojených s vyhotovením znaleckého posudku, t.j. za cenu
604,60 Eur
Uznesenie č. 56/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
žiadosti CVČ Kuzmányho 105, Žilina, CVČ Domino Vrútky a Žilinskej diecézy Žilina
o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2014 na žiakov s trvalým pobytom v obci Turany
II. nesúhlasí
s poskytnutím finančnej dotácie pre subjekty uvedené v bode I. tohto uznesenia
Uznesenie č. 57/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. prerokovalo
podnet p. Jaroslava Pavelicu ohľadom cesty na Brisko
II. odporúča :
pozvať na prerokovanie zástupcu urbárskej spoločnosti na zasadnutie obecnej rady
Uznesenie č. 58/2013
Obecné zastupiteľstvo
žiada
zástupcu starostu zabezpečiť účasť členov obecnej polície na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
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Uznesenie č. 59/2013
Obecné zastupiteľstvo
žiada
zástupcu starostu zabezpečiť účasť zástupcov spoločnosti Bytur s.r.o. s informáciou
o ziskoch a stratách na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 60/2013
Obecné zastupiteľstvo
žiada
starostu obce zabezpečiť štatistické informácie o pobyte občanov na slobodárni
T: najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 61/2013
Obecné zastupiteľstvo
odporúča
starostovi obce pripraviť dodatok ku zmluve s Bytur s.r.o.
T: najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 62/2013
Obecné zastupiteľstvo
udeľuje
mandát starostovi obce rokovať s vlastníkmi pozemkov o majetkovo-právnom
vysporiadaní budúcej cesty pri Zigov
T: 02/2014
Uznesenie č. 63/2013
Obecné zastupiteľstvo
súhlasí
s prípravou realizácie cesty od Zigov za železničný most
8. Interpelácie poslancov
Ing. Novysedlák predložil písomne otázky a návrhy (príloha č.6). Pre obsiahlosť
materiálu bude odpovedané na najbližšom zasadnutí a písomne.
Mgr. Kračmer sa zaujímal, či sa budú meniť okná na MŠ tento rok.
Starosta obce – zatiaľ stolár opraví staré okná.
Mgr. Kračmer
– navrhol urobiť úpravu kapitálok, vieme, že niektoré veci sa nejdú realizovať
- smerovníky v južnej časti obce pri zdravotnom stredisku a na križovatke ulíc Obchodná
a Gen. Fraňu – kedy budú dokončené
- zmluvy, ktoré sú robené na byty nie sú podľa ekonomickej komisie výhodné pre obec.
Navrhol, aby bol zástupca starostu pozvaný na zasadnutie komisie a tam sa upravili zmluvy.
- v akom je štádiu verejné obstarávanie na odpady? (starosta obce – chceme ho vyhlásiť
vo februári)
- treba doplniť značky na križovatke ul. Gen. Fraňu a Obchodná.
p. Kručinský – obyvatelia pri Team Industries sa sťažujú, že ich autá parkujú na
komunikáciách a potom je problém aj s vývozom odpadu, či by obec nemohla v tejto veci
rokovať s Team Industries
- upozornil na to, že na komíne v Drevine nesvietia svetlá
- ide sa robiť výberové konanie na účtovníčku prevádzkarne – bolo by ekonomickejšie nechať
to na účtovníčky obce. Je objem prác taký, aby tam bola potrebná sila?
p. Stanislav Kapusta, vedúci prevádzkarne – pribudol objem prác, pribudli ľudia a nerobí len
účtovníctvo. Je tam potrebná.
Ing. Antalík – necháva zvážiť starostovi, či je to primerané, či by jedna z účtovníčok na úrade
nemohla byť na prevádzkarni.
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Ing. Čanády – požiadal o informáciu o ťažbe štrkov v južnej časti obce od diaľnice smerom
k zástavbe Na Mohylkách.
Ing. Jozef Piecka, stavebný úrad – bol vykonaný štátny stavebný dohľad, firma TERACOM
ťažila na pozemku vlastníka JAKZ Martin. Stavebný úrad oznámil túto skutočnosť banskému
úradu a ten vykonal banský dohľad. Banský úrad nám poslal oznámenie, že uloží spoločnosti
TERACOM pokutu.
Hlavný kontrolór predložil správu o výsledkoch kontrol za obdobie od 19.9. do 19.11.2013
(príloha č.7).
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 64/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie
návrhy poslanca Ing. Dušana Novysedláka
II. žiada
zástupcu starostu o písomné vyjadrenie
T: najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 65/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrol za obdobie 19.9.2013 – 19.11.2013
9. Schválenie uznesenia
p. Martin Kručinský predniesol návrh uznesenia z 5. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 5.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 : Bc. Oľga Čanádyová
II. overovateľ : Mgr. Martin Adamov
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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