ZÁPISNICA
5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.08.2014 v MKS v Turanoch
Prítomní :
starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci OZ : Mgr. Marta Hrivnáková, Ing. Ivan Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová, Ing.
Dušan Antalík, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák, Roman Maťko, JUDr. Ľubomír
Liskaj
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnení : Mgr. Martin Adamov, Ing. Martin Čanády, 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 Romana Maťku a Bc. Oľgu Čanádyovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Janku Kleinovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Marta Hrivnáková.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Správa o plnení uznesení
6. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce
7. Úpravu rozpočtu obce na rok 2014
8. Informácia o činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Turany
9. Rôzne
10. Diskusia a interpelácie poslancov
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
O 16. hodine vystúpenie občanov
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
a OZ je uznášania schopné.
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2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová, Mgr. Marta Hrivnáková, Ing. Dušan
Antalík, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák, Roman Maťko, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov Romana Maťku a Bc. Oľgu Čanádyovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Janku Kleinovú.
4. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov : Ing. Ivana Jesenského,
Mgr. Martu Hrivnákovú, Mgr. Soňu Mišutovú.
Hlasovanie za návrhovú komisiu v zložení Ing. I. Jesenský, Mgr. M. Hrivnáková
a Mgr. S. Mišutová:
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Bc. Oľga Čanádyová, Mgr. Marta Hrivnáková, Ing. Dušan
Antalík, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák, Roman Maťko, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrhová komisia bola schválená.
5. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Kračmer predložil správu (príloha č.1).
Ing. Novysedlák – sa pýtal či uznesenie č. 22/2013 bude splnené na tom rozšírenom zasadnutí
OR, uznesenie č. 43/2011- OZ poskytlo pôžičku vo výške 20 tisíc € na dofinancovanie opravy
ulice Železničnej, či boli financie vrátené, písal aj HK, aby tieto veci skontroloval
Starosta- určité peniaze sa vrátili a doporučuje predebatovať tieto veci v septembri na
rozšírenej OR
HK – odpovedal, že uznesenie kontroloval predchádzajúci HK, nevedel povedať záver
kontroly ale na základe informácii z učtárne zistil súčasný HK, že tento účet sa používa
v prípade výpadku fin. prostriedkov z podielových daní, ktoré sú schválené OZ, stav
prostriedkov k 31.12.2013 je 221 725€, je treba vrátiť okolo 112 819€.
6. Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce
JUDr. Liskaj – zástupca starostu informoval prítomných o blížiacich sa komunálnych voľbách
ako aj potrebe, v zmysle zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení §11 ods. 3, preschváliť
počet poslancov OZ a zároveň aj určiť pracovný úväzok starostu obce. Doporučuje, aby sa
pridŕžali doterajšieho stavu teda 11 poslancov a úväzok novozvoleného starostu 100%-tný.
Jeden z dôvodov na zasadnutie OZ bola aj lehota na schválenie úväzku starostu a to 90 dní
pred konaním volieb.
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Ing. Novysedlák – nemá námietky proti počtu poslancov na veľkosť obce a počet obyvateľov
je toto číslo optimálne rovnako ako aj úväzok, poslancov v minulosti bolo ešte oveľa viac
okolo 20
Poslanci hlasovali za počet 11 poslancov OZ a 100-tný úväzok starostu takto: ZA: všetci 8
prítomní poslanci
Uznesenie č. 46/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Informáciu o určení počtu poslancov OZ na 11
II. určuje
a) počet poslancov OZ na 11
b) výkon funkcie starostu obce v rozsahu plného pracovného úväzku
7. Úprava rozpočtu obce na rok 2014
Materiál poslanci obdržali písomne na zasadnutí OZ – viď. príloha č. 2
Ing. Bačeová – úprava vychádza z predpokladanej potreby čerpania do konca roku 2014,
k úprave zasadala aj komisia pre ekonomiku a plán a návrh komisie prečítal poslanec Maťko
– komisia doporučuje schváliť úpravu rozpočtu s nasledovnými výhradami – podrobnejšie
rozpísať kapitoly obec 01116 – obec – položka 630- tovary a služby, kapitolu 0810 – položka
640-bežné transfery a položku 630 – tovary a služby – štadión – viď. príloha č. 2
A navýšiť výdavky OHZ o 500€ - nakoľko sa schvaľoval rozpočet z minulého roku, ktorý bol
o 500€ vyšší a po druhé hasičské zbory dostávajú dotáciu z ministerstva vnútra, a dôrazne
žiadali aby obce neznižovali rozpočty OHZ práve pre dotáciu, ktorú obdržia
Starosta – obec dáva peniaze do kapitálok OHZ, určité obce by mohli závidieť rozpočet
OHZ
HK – odporúča schváliť úpravu rozpočtu s výhradami, nevieme dobre rozpočtovať
Mgr. Hrivnáková – je veľmi pekne urobené okolie KD – a chce navrhnúť či by nemohla
dostať odmenu aj predsedníčka Jednoty dôchodcov
Ing. Antalík – aká odmena správkyni prečo a začo
Starosta – KD patrí obci a predseda KD spravuje budovu má teda určitú zodpovednosť, tak
isto aj kurič, ten čo bol, kúriť nechce a iní za tú istú odmenu nechceli, rozpočet sa navyšuje
o túto odmenu, do KD zeleň kúpila obec, kosí obec, čiže odmenu môže dostať len za
konkrétnu činnosť
Ing. Antalík – ak sa dá som za odmenu predsedníčke Jednoty dôchodcov, treba nájsť formu,
navýšenie rozpočtu o 16600€ je veľmi veľa ide o nekresťanské sumy ako aj výška cestovného
1200€ - starosta argumentoval, že nečerpá na pohonné hmoty, z tohto dôvodu sme mu
upravovali plat, prečo sa v položke dohody napísalo len správa siete, web stránka,
vodoinštalačné práce, má z toho zlý pocit
Murčeková –nečerpá len na pohonné hmoty, ale v tejto položke sú zahrnuté výdavky na
zasadnutia ZMOSu a ZMOTu vrátane ubytovania, stravy, ako aj cestovné ostatných
zamestnancov, čo sa týka tých dohôd je tam vymedzený rozsah prác, na ktoré boli použité
prostriedky, inak by sme museli napísať meno a sumu, čím by sme porušili zákon o ochrane
osobných údajov
Ing. Novysedlák – už sa na tom nezmení nič, súhlasí s úpravou, len z principiálneho hľadiska
v časti 24bj sme dali 2500€ na rekonštrukciu bytu č. 2, – oprava kúrenia a podlahy, tá rodina
ten byt zdemolovala, alebo prečo tak vyskočili výdavky na opravu?
Starosta – byt č. 2 mal najviac kolaudačných závad a postupne sme ho reparovali
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Mgr. Mišutová – pýtala či sa neschváli úprava rozpočtu kvôli oknám na MŠ Krížna, pretože
pôvodný rozpočet bol vo výške 10500€ a faktúra je 12761€
Starosta – nevie s určitosťou odpovedať na otázku, nakoľko nebol prítomný Ing. Šimún, prečo
sa prekročil rozpočet, ale má info, že sa dopĺňali nejaké okná navyše a rozdiel 1261€ nie je
zahrnutý v úprave rozpočtu
Ing. Bačeová – odpovedala, že síce kapitálové výdavky na MŠK sú prekročené, ale kapitálové
výdavky na okná v KC nie sú celkom vyčerpané
Ing. Antalík – chápe to tak, že náklady na okná v MŠ a okná v KC neprekročia schválený
rozpočet, síce sa suma prekročila na oknách MŠ ale šetrí sa suma na KC?
Ing. Bačeová – odpovedala súhlasne
Uznesenie č. 47/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh úpravy rozpočtu obce Turany na rok 2014
II. schvaľuje
Úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2014 nasledovne:
- zvýšenie príjmov obce vo výške 47 000€
- zvýšenie výdavkov obce vo výške 47 000€
- prerozdelenie kapitálových výdavkov vo výške 9262,00€ na
1. nákup pozemku pri nadjazde – 4270,00€
2. parkovisko na ul. Gen. Fraňu – 2940,00€
3. štadión – kanalizačná prípojka – 2054,00€
8. Informácia o činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce
Materiál obdržali poslanci písomne – viď. príloha č. 3. Za školu predniesla správu stručne
Mgr. M. Klučiarovská, informovala prítomných o žiakoch, ktorí boli žiakmi školy len na
papieri, nakoľko zanedbávali školskú dochádzku, trápia ich výchovné problémy u detí, hlavne
tie, ktoré sú ubytované na Byture – šikanovanie, krádeže a rovnako klesá demografický vývoj
v obci, udelila pochvalu Prevádzakrni za urobený chodník popred budovu školy, vymieňajú
oplotenie, informovala ďalej o blížiacom sa 55. výročí založenia školy.
Potom dostali priestor poslanci so svojimi otázkami
Mgr. Hrivnáková – vieme o problémových deťoch, doporučuje lepšiu komunikáciu s Byturom
uzatvárať nájomné zmluvy s menej problémovými rodinami s deťmi, chce podporiť názor
riaditeľky aby sa uvážene vydával trvalý pobyt so súhlasom obce, ide o rodiny s deťmi,
niektoré sú neprispôsobivé, rodičia nepracujú, potom dostáva ešte aj sociálnu výpomoc
Starosta – nemám vedomie, že by sme dávali trvalý pobyt ľuďom bývajúcim na Byture, keď
je nájomná zmluva, pani matrikárka zase nemá inú možnosť ako ten prechodný pobyt udeliť
Starosta – predniesol návrh na riešenie vykurovania v ZŠ, prišla konkrétna ponuka z českej
firmy na tepelné čerpadlá, o ktorých bolo OZ informované už v marci cena 5 plynových
kotlov do ZŠ je 83 tisíc Eur a do MKS 75tisíc Eur a tepelné čerpadlá v sume 250 tisíc Eur,
sumy na splátky 2300€ na ZŠ, 2100€na MKS a za čerpadlá 7080€, čiže tie sumy sa moc
nelíšia od marca je to dosť, hľadali sme súbežne aj iné riešenia, rokovalo sa s inými firmami –
havarovaný kotol by sa vymenil, projektovali by sa 4 závesné kotly- projekt sa robiť nedal
nakoľko sa potrebujeme dohodnúť ktorým smerom sa vydáme
Maťko – čas beží, vypočul si hodne, máme k dispozícii náklady za teplo v ZŠ 27 tisíc Eur, je
zástanca toho, aby sa spravil projekt na plynové kotly, je august za chvíľu je tu zima a deti
budú sedieť v zime
Ing. Novysedlák – je rád, že správa bola stručná, potešila ho blížiaca sa akadémia, je to milé,
pekné, povzbudzuje to učiteľov a rodičov, že práca má význam, treba sa vážne zaoberať
demografickým vývojom, aby sa prijal návrh opatrení predísť klesajúcemu počtu detí,
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kotolňa – šijeme to horúcou ihlou, dozvedel sa, že to bolo predebatované v komisii, osobne
nesúhlasí s alternatívou tepelných čerpadiel, vypočul si od riaditeľky, že treba čosi robiť so
školskou jedálňou, školským klubom detí je potrebné určiť si priority, plánovať čo chceme
urobiť, ďalší bod poškodzovanie majetku školy, je problém uzamykať brány?
Starosta – niekedy je lepšie nechať veci voľne otvorené, skôr by som riešil bezpečný prístup
do školy pre deti a rodičov, lebo v ranných hodinách je to slalom po Komenského ulici, je tu
veľa nastavaných áut
Ing. Antalík – irituje ho, že máme sa hneď rozhodnúť akou cestou sa vydáme, či tepelné
čerpadlá, či plynové kotly? Nevie či je na mieste aby správa o činnosti školy skončila
rozhodovaním o rekonštrukcii kotolne
Ing. Novysedlák – naťahujeme sa už dlhšie o možnosti vykurovania v ZŠ, ale ak sa máme len
rozhodnúť ktorú alternatívu vybrať som za rekonštrukciu plynovej kotolne, nerád by som
zažil aby sme nekúrili v decembri
Starosta – kotolňa nespĺňa bezpečný chod, nie je problém závady odstrániť možno za 5 tisíc
Eur, ale už dlhšie chceme kotolňu zrekonštruovať, aby sme sa vyhli ďalším problémom, chcel
vedieť od poslancov, či ideme cestou čerpadiel tepelných alebo modernizáciou plynovej
kotolne, vyčlenené prostriedky na modernizáciu kotolne sú z rezervného fondu vo výške 27
tisíc Eur, čo by postačovalo
HK – ide o to, že firmy dajú ponuky, aby ich úsilie nevyšlo na zmar, mal by mať starosta
podporu u poslancov, že do tejto akcie ideme
Ing. Jesenský – zaoberáme sa len materiálno-technickým zabezpečením, ale výchovnovzdelávací proces nám uniká, štátna inšpekcia hodnotí výsledky školy sú priemerné ,
manažment školy je na vysokej úrovni, v športovej oblasti výsledky výborné, nemá výhrady,
snáď by bolo dobré zvýšiť kvalitu výučby cudzích jazykov, matematiky, fyziky, ukážme, že
máme kvalitné vzdelávanie a potom nám nebudú utekať deti do martinských škôl, to si
musíme otvorene povedať
Hlasovanie za modernizáciu plynovej kotolne – ZA: všetkých 8 poslancov
Uznesenie č. 50/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu starostu o možnostiach riešenia havarijnej situácie v kotolni ZŠ v Turanoch
II. schvaľuje
modernizáciu plynovej kotolne v ZŠ v Turanoch
16,00 – vystúpenie občanov
So svojou žiadosťou na nápravu vystúpila občianka p. Kuková z Jesenského ulice – pretože
suseda Rofárová si postavila garáž len 40 cm od hranice ich pozemku, ďalším problémom je
jama na ulici Jesenského, udržuje sa tam voda
Starosta – vie o probléme, ale súhlas na stavbu dal manžel ako aj syn pani Kukovej, sťažnosť
vybavuje Ing. Piecka, jama na ulici si vyžaduje väčšie úpravy, zmenil sa sklon ulice
dôsledkom kanalizácie, treba cestu vyfrézovať a dať asfalt
p. Matula – voda na ulici 1. Mája mu znepríjemňuje život, nejaké veci sa porobili, ale sú
nepostačujúce, ak bude voda taká aká je, zavrie cestu, nakoľko je to jeho majetok, keď sa
robil prepust nie je dobre položený je naopak, za ďalšie, nikde na smerníkoch v obci nie je
ulica 1. Mája, aby sa sanitky mohli dostať k starým ľuďom rýchlejšie, nakoniec povedal, že
bol obecným policajtom upozornený, že nemá na cestu vyhadzovať sneh, kde ho má
vyhádzať, keď chce autom vyjsť z dvora?
Pohánka- odpovedal obecný policajt, áno, upozornil ho, ale p. Matula hádzal sneh na
odtokovú jamu, ktorú predtým vyčistil p. Roman Maťko
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Starosta – reagoval na pripomienky p. Matulu, čo hovoríte je pravdivé, nie je dobre riešená
táto cesta a hlavne odtok vody, jediné riešenie je dažďová kanalizácia smerom k učilišťu ak sa
s tým stotožní nové zastupiteľstvo a vyčlení viac prostriedkov na kanalizáciu, na prepust sa
pozrieme urobíme nápravu, žiadna ulica nie je na smerníkoch uvedená, sú tam len verejné
budovy a inštitúcie, označenie ulíc je na začiatku a na konci konkrétnej ulice
Maťko – obrátil sa na vedúceho Prevádzkarne, nech sa nato pozrie a porozmýšľa nad
technickým riešením tejto ulice
HK - navrhuje aby príslušníci obecnej polície prešli všetky ulice, či sú označené tak ako majú
byť, sanitky presne vedia kto ich privolá, majú GPS a ulice v systéme
Ako druhá vystúpila pani riaditeľka MŠ Obchodná- Anna Buricová – materiál obdržali
poslanci písomne – viď. príloha č. 4 – škôlku navštevuje 66 detí, mnoho z nich je v hmotnej
núdzi, poukázala na problémové rodiny z Byturu - majú zaplatiť v podstate smiešne sumy za
stravu svojich detí a nezobrali by sme ich do škôlky, je to zasa diskriminačné zaobchádzanie
-informovala prítomných, že cez prázdniny sa zrekonštruovalo soc. zariadenie na dolnom
poschodí, strecha preteká , plot je aký je, topole narušili pevnosť plota
Tretia informovala prítomných zástupkyňa riaditeľky Mgr. Janky Sobekovej, Mgr. Monika
Kapustová – materiál obdržali poslanci písomne – viď. príloha č. 5. – oboznámila o výmene
okien na budove škôlky, ako aj o projekte „ruka v ruke“ zastrešovaný firmou KIA Motors,
ktorý vypracovala Ing. Dubovcová, ide o dopravné ihrisko, ktoré bude umiestnené medzi
budovami škôlky a bude prístupné pre všetky deti, v prípade, ak bude realizované nové
oplotenie, rodičia požadujú na základe dotazníkov zrealizovať parkovisko
Ing. Jesenský – povedal záverečné slovo, vyzdvihol prácu obidvoch škôlok, riaditeľkám a ich
kolektívom poďakoval za prácu
Ing. Novysedlák – v trende opravy a údržby treba pokračovať, aby sme prilákali aj mladých
rodičov, aby ich deti boli umiestnené v peknom prostredí
Uznesenie č. 49/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Informácie o činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Turany
II. schvaľuje
Berie na vedomie
Informácie o činnosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti obce Turany
Všetkým riaditeľkám starosta poďakoval za stručné správy a prácu, ktorú vykonávajú.
9. Rôzne
Zástupca starostu informoval o žiadosti občanov – Viera Koleňová, Jozef Líška, Július Híčik
ponúkajú obci pozemok na predaj, požadujú cenu 15€/m2, ide o pozemok pod cestou smerom
na Hlbokú cestu, vychádza to 8 tisíc Eur, pôvodne bol návrh, že to bude zadarmo, ale potom
sa situácia zmenila, obec dala vypracovať geometrický plán, iní občania, ktorí tam mali
pozemky ich obci darovali
Starosta – predniesol informáciu o opatrovateľskej službe – spoločná akcia obce a komisie
sociálnej- ide o grant na opatrovateľskú službu, pričom najskôr treba zriadiť opatrovateľskú
službu a na tomto základe môžeme dostať grant vo výške 644€/mesiac
Mgr. Mišutová – z fondu sociálneho rozvoja môžeme dostať grant na mzdy opatrovateľky na
jeden rok, cieľom je zmonitorovať, či vôbec bude záujem občanov o takúto službu,
momentálne túto službu zastrešuje na základe zmluvy Samaritán, potom by sa mu zmluva
vypovedala
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Starosta – do dnešného dňa sa našli len dvaja záujemcovia o túto službu, skôr je to len na
doplnkové služby, nakúpiť, čosi podať, prešikovať na toaletu, na náročnejšie služby to nie je
vhodné, VÚC je len povoľovateľom tejto služby
Ing. Jesenský – pokiaľ dávajú ber, zriaďujeme ďalšiu inštitúciu? Bude to v štatúte obce?
Starosta – právnu subjektivitu to nemá, bude to riešené len v organizačnej štruktúre – pôjde
o zamestnanca obce, ktorý to bude vykonávať.
Ing. Jesenský - komisia pre kultúru a šport prerokovala žiadosť p. J. Matušku na prenájom
baru, komisia doporučuje schváliť nájom baru a navrhuje sumu 250€/mesiac bez energií
s príslušenstvom, kuchynka, sociálne zariadenie, sklad, terasa, s tým, že obecné aktivity budú
grátis, zabezpečí si energie sám
Ing. Novysedlák – bude požadovať ešte nejakú rekonštrukciu? Vstupné dvere budú riešené?
Ing. Jesenský – soc. zariadenie sa opravuje a vo VZN o hosp. s majetkom obce je to ošetrené
Ing. Antalík- na aké obdobie uzatvárame zmluvu? Zabezpečí si aj energie sám?
Starosta – na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, prihovorím sa, ten chalan
investuje, čiže nemôžeme ho len tak vypovedať, áno energie si zabezpečí sám, okrem
plynového kúrenia si chce poriešiť kúrenie aj iným spôsobom, el. energiu tiež sám, merač
máme, aj merač na vodu
p. Tkáč – zástupca MŠK Turany vyslovil prianie aby tento p. Matuška robil aj hospodára na
štadióne, vidí v tom krok dopredu, sú ľudia, ktorí chcú robiť a v terajšej atmosfére sa dusia,
nechcú súčasného hospodára
starosta – dáme mu najskôr do prenájmu bar na štadióne, nech ukáže čo dokáže a potom sa
z neho môže stať hospodár, sklamali sme sa už 2x, ak chcete meniť hospodára, napíšte
žiadosť o zmenu personálneho obsadenia správcu štadióna
Uznesenie č. 48/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
ponuku Viery Koleňovej a spol. o odpredaj novovytvorených pozemkov, a to: parcely
2656/8 o výmere 142 m2, parcely 2656/10 o výmere 164 m2 a parcely 2655/8 o výmere
236 m2 do majetku obce Turany za cenu minimálne vo výške 15 EUR/m2
II.žiada
starostu obce o zaradenie uvedeného bodu programu na schvaľovanie v OZ až po zápise
geometrického plánu do katastra nehnuteľností
Uznesenie č. 51/2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
zriaďovaciu listinu
II. schvaľuje
zriadenie a zriaďovaciu listinu opatrovateľskej služby v Turanoch
Uznesenie č.52/ 2014
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. schvaľuje
nájom baru na štadióne Jozefovi Matuškovi, bytom Dražkovce 64 s príslušnými priestormi t.j.
sklad, kuchynka, soc. zariadenie, terasa za 250€/mesiac
II. udeľuje
mandát starostovi na pridelenie bytu na štadióne
9. Diskusia a interpelácie poslancov
Ing. Antalík – ul. Kollárova- dozvedel som sa že nie sú tu dotiahnuté inžinierske siete, plyn
a my ideme robiť asfalt – je to veľký nezmysel
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Starosta – plyn je len na začiatku a na konci ulice, ostatní občania nemali záujem o plyn
a v prípade záujmu sa plyn môže ťahať v zelenom, čiže trávnatom páse – priestor tu je
Mgr. Hrivnáková – počas dažďov stojí voda pred Húdry, na Školskej ulici sú jamy bolo by
dobré vyčistiť ich, majitelia koníkov znečisťujú cesty, Trusalová – cesta na Brisko komu
patrí podmýva ju, aby sa niečo nestalo
Starosta – napadlo ho riešenie v búrke, navrhuje túto mláku pri Húdry prepustiť do starej
kanalizácie na ul. Sládkovičovu – spraviť presakovaciu šachtu
- informoval poslancov, že bol vyhlásený 3. povodňový stupeň na Trusalovej, čo znamená, že
by mali subjekty aj obec dostať náhradu škody za záchranné práce vynaložené na ochranu
majetku,
Ing. Novysedlák – bolo by vhodné urobiť súpis a po dažďoch čistiť prepusty, za ďalšie pri
podchode k železničnej stanici pokosiť vysokú trávu
- kedy chceme dokončiť florbalové ihrisko, v čom je problém? Železničná ulica, je niečo nové
ohľadom prístupovej cesty
Starosta – Váhostav chová sa ignorantsky, uplatnili sme si plaťák na 50 tisíc na faktúru,
florbalové ihrisko treba ešte 31 tisíc Eur
Mgr. Mišutová - ? sme schválili na ihrisko, prečo vznikol taký rozdiel, nerozumie tomu
Starosta – celková suma je 64 tisíc – 33 tisíc cez kapitálky a teraz 31 tisíc
p. Kapusta – vedúci Prevádzkarne – p. Adamov bol hlavná osoba z OZ povedal, že za 5 tisíc
Eur sa mu podarí vybetónovať plochu, o nejaký čas prišiel, že to nie je reálne, proste mal
dobrú myšlienku, aby sa mohla hrať nejaká súťaž, tak prispôsobovali veľkosť ihriska, práce
pribúdali, mantinely sú 18tisíc Eur a osvetlenie 13tisíc Eur
Mgr. Mišutová – prečo je to tak, keď schválime ihrisko 10x10 prečo je to ihrisko 20x20
vysvetlí to niekto, nemali si dovodiť Martinovia ( Adamov, Čanády) zmeniť parametre ihriska
Starosta – bolo povedané dvoma poslancami Adamov a Čanády, že sa to vybaví pri
schvaľovaní rozpočtu, my to musíme teraz doriešiť v rozpočte, táto plocha sa v zime môže
použiť ako ľadová plocha aj bez mantinelov
Mgr. Hrivnáková – ako dlho už hovoríme ako chátra ten štadión, nikdy nie je dosť peňazí, tak
nech už konečne spadne, ale hlavne budeme mať ihrisko vedľa neho, sme nezodpovední
Maťko – plocha je nekvalitne spravená, spýtal sa či bola k tomu zmluva o dielo a či sa dá
uplatniť reklamácia, je presvedčený, že keď nie je zmluva o dielo tak to neopravia
Kapusta – zmluva o dielo nie je, podľa neho sa to nemalo robiť v tom termíne v akom sa to
robilo, bol december, snežilo v noci, obvoláva túto firmu, nevyplatila sa im celá suma
a čakáme, že to prídu opraviť, dúfa, že nie v decembri
Ing. Novysedlák – videl na záberoch ako sa vyvíja dramaticky situácia na Trusalovej, pýtal sa
ako voda zasiahla dedinu, skonštatoval, že je to neovládateľný živel
Starosta – chcem poďakovať hasičom, pri veľkej vode, zvlášť p. Kytasovi, ktorí sedel na tom
špeciálnom vozidle, nechcel ani pršiplášť aj p. Tkáčovi, že poskytol špeciálne vozidlo za
slušnú sumu, boli to ľudia, ktorí chceli pomôcť, nie nejako špekulovať, stavadlo je alfa
a omega protipovodňových opatrení, dobrovoľný hasičský zbor má jednoducho opodstatnenie
Maťko – informoval, že z Trusalovej sa valila prívalová vlna, boli už pripravení, cez Studenec
sa nedostalo do dediny nič upozornil, že treba prepad Studenca do kanála 10m nad a pod
prepadom vyčistiť od konárov, stromov, naplavenín, to je dôležité
Bc. Čanádyová – tiež prepad do Turianky na ul. Osloboditeľov, či by sa nedal posunúť
Mgr. Hrivnáková – žiadala o radu poslancov, čo robiť v prípade, keď pri mostíku k potoku na
Trusalovej, si ľudia robia doslova skladisko – napílené konáre, pokosená tráva
Starosta – v prvom rade treba informovať vlastníka nehnuteľnosti - pozemku
Mgr. Mišutová – treba sfunkčniť lampu v južnej časti pri nadjazde, monitorovaciu?
Starosta – lampa sfunkčnená je, ale ak chceš pridať lampu – treba vykonať obhliadku
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Ing. Jesenský – zbrojnica chátra, obrátil sa na veliteľa hasičov Maťku, aby vymenili aspoň
škridľu, je to už historická budova, zaslúži si to
- multifunkčné ihrisko- v komisii sme nemali ani zmienku o financovaní a prefinancovaní 36
tisíc Eur, pripomenul spomaľovače na ul. Gen. Fraňu, prečo boli odstránené
Starosta – informoval o sťažnosti matiek z tejto ulice, že od domu bývalého Čelára autá
naberajú veľkú rýchlosť až ku nadjazdu
Ing. Novysedlák – nemáme spomaľovače pri ZŠ a chceme to riešiť pri bytovke, to urobíme
taký precedens, že môžeme čakať z každej bytovky takúto požiadavku na spomaľovač
Ing. Antalík – navrhol riešenie z tejto situácie a to tak, že Obchodnú ulicu zmeniť na hlavnú
ulicu a značku Stop dať na Gen. Fraňu
Starosta – je to dobrý nápad, dám značenie zmeniť v pasporte
Jesenský – dočasný zberný dvor – rozšírili sme hodiny, brána sa uzavrie a hneď nato je tam
odpad, nevyriešila by to kamera?
Maťko – možno ani nie kamera, ale výklenok, aby sa tam kládol odpad, je dobré že sa ľudia
naučili ho doniesť práve sem
Ing. Jesenský – to je v poriadku, ale na štedrý večer niekto donesie televízor, keby neboli
chlapi ústretoví a neodpratali tento odpad tak je to tu celé sviatky a tiež by to nebolo peknou
vizitkou, sme už tak neohľaduplní, či leniví?
Ing. Antalík – nehlasovali sme o úprave rozpočtu samostatne?
Starosta – nie je to súčasťou uznesenia
10. Schválenie uznesenia
Ing. Jesenský predniesol návrh uznesenia z 5. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 7 (Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Hrivnáková, Mgr. Mišutová, Ing. Novysedlák,
Maťko, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
Poslanci schválili uznesenie z 5.zasadnutia OZ.
11. 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 : Roman Maťko
II. overovateľ : Bc. Oľga Čanádyová
Zapísala : Ing. Janka Kleinová
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