ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2013 v KC 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

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 Mgr. Martu Hrivnákovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Martin Kručinský, Mgr. Martin Adamov, Mgr. Peter Kračmer.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení uznesení OZ
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2013
6. Rozpočet obce Turany na rok 2014
7. Rozpočet Prevádzkarne obce Turany na rok 2014
8. Plán zasadnutí OZ na 1.polrok 2014
9. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2014
10. Dodatok k VZN o miestnych daniach
11. Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
12. Dodatok č.1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Turany
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Schválenie uznesenia
16. 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 Mgr. Soňu Mišutovú a Mgr. Martu Hrivnákovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej komisie navrhol p. Martina
Kručinského, Mgr. Martina Adamova a Mgr. Petra Kračmera.
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. Úprava rozpočtu obce na rok 2013
Ing. Bačeová predložila návrh na úpravu rozpočtu (príloha č.2). Materiál obdržali
poslanci 7 dní pred zasadnutím a v deň zasadnutia s doplnenými návrhmi ekonomickej
komisie.
Starosta obce – pochválil Mgr. Adamova a Ing. Čanádyho za aktívny prístup pri zabezpečení
budovania ihriska, pôvodná predstava bola iná, teraz je to väčšie. Vtedy keď sa schvaľovala
suma na ihrisko, boli iné podmienky, mali sme iné informácie. Stavebná časť vyjde cca
20.000,- € a mantinely 17.300,- €.
p. Kapusta, vedúci prevádzkarne obce – informoval o doterajších nákladoch na vybudovanie
ihriska, zatiaľ je to 27.000,- € a k tomu ešte mantinely.
Mgr. Adamov – garantuje, že použité ceny boli najlepšie v okolí, ihrisko bude multifunkčné,
bude mať funkčnosť 20-30 rokov minimálne a bude to ideálna plocha na športové využitie pre
všetkých občanov. Z tohto hľadiska to bola vynikajúca investícia, cenové ponuky boli
najlepšie aké v okolí kto mohol dať. Prácu aj odborne sledoval s pomocou starostu či
vedúceho prevádzkarne, je to kvalitne urobené.
Starosta obce – bude treba urobiť úpravu rozpočtu. Navrhoval by, ak s tým budú poslanci
súhlasiť, rezervu, ktorú máme, použiť na vykrytie časti mantinelov aj betonárskych prác.
Mgr. Kračmer – takže dokopy to bude do 50.000,- €. Do budúcna by uvítal, keď sa budú robiť
takéto investičné akcie, aby sa zadefinoval termín dokedy to má byť zrealizované. A súvisí to
aj s rozpočtom. Čo keby sme na to už teraz nemali?
Ing. Antalík – zase sa nedodržuje uznesenie č.76/2011. Pokiaľ sa vie o zmenách rozpočtu,
mali by sa dopredu prerokovať.
Ing. Bačeová – nie je to vždy možné, napr. energie v škôlke sú prekročené. Nemôžeme čakať
do zastupiteľstva.
Ing. Antalík – uznesenie sa týka komisie nie zastupiteľstva.
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Ing. Bačeová – úpravu rozpočtu musí schváliť zastupiteľstvo.
p. Kručinský – z hľadiska energií je to pravda, ale napr. údržba miestnych komunikácií je
sledovateľná.
Mgr. Kračmer – je toho názoru, že to nemôžeme riešiť takto ako sa to rieši. Treba to robiť
plánovito a s rozpočtom. Keď niekto zadá objednávku na opravu, tak musí mať k tomu aspoň
predbežný odhad. Ekonomické oddelenie na úrade – keď si odrátajú režijné výdavky z celej
kapitoly, tak im zostane na prevádzkové výdavky, na opravy a potom vedia s rozpočtom
pracovať tak, že sa neprekročí, dokým sa nenavýši kapitola. Aj zamestnanci, ktorí podpisujú
objednávky musia sledovať, aké sú možnosti rozpočtu.
Starosta obce – jedná sa o položku miestnych komunikácií. Nemôžeme paušalizovať, že sa
prekračujú všetky položky. Kontroluje sa dodržiavanie rozpočtu, ale sú požiadavky na opravy
komunikácií aj od občanov, ktoré treba riešiť, napriek tomu, že to nebolo až do takej výšky
rozpočtované.
p. Kručinský – treba to naplánovať, vieme, že to ideme robiť, koľko to bude stáť, tak sa to
odsúhlasí v úprave.
Starosta obce – to sa nedá presne naplánovať.
Ing. Bačeová – navrhla na komisii, že na budúci rok dostane p. Šimún sumu, ktorú nemôže
prekročiť.
Starosta obce – a keď sa niečo stane kvôli jame na ceste?
Mgr. Kračmer – keď sa dohodneme, že sa bude robiť táto ulica, nech sa urobí poriadne
a dokým sa neurobí a nepríde faktúra, tak sa nezačne robiť druhá ulica, keď na to nemáme
priestor v rozpočte.
Starosta obce – keď tam bude jama, tak sme zodpovední za to, čo sa tam stane. Sú také
výmole, ktoré treba riešiť a tých je dosť.
Ing. Antalík – ako poslanci máme informácie, jedná sa skôr o ostatných členov komisie. Napr.
zvýšenie kvôli geometrákom na štrkopiesky. My sme o tom vedeli, ale kolegyne v komisii
nie. Sú veci, ktoré horia a sú veci, ktoré vieme, že ideme robiť.
p. Kručinský – predniesol stanovisko ekonomickej komisie (príloha č.3) - ekonomická
komisia odporúča návrh úpravy rozpočtu podľa prílohy č.1 schváliť.
Hlasovanie za návrh úpravy rozpočtu tak ako bol predložený po prerokovaní v ekonomickej
komisii s doplnením multifunkčného ihriska v kapitálových výdavkoch :
Za – 10 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
Úprava rozpočtu bola schválená.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 66 /2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na 2.úpravu rozpočtu obce na rok 2013
II. schvaľuje
2.úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2013 s pripomienkami
Uznesenie č. 78/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
informáciu o výstavbe multifunkčného ihriska
II. súhlasí
so zvýšením kapitálových výdavkov v roku 2014
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6. Rozpočet obce Turany na rok 2014
Ing. Bačeová predložila návrh rozpočtu (príloha č.4). Materiál obdržali poslanci 7 dní
pred zasadnutím a v deň zasadnutia s doplnenými návrhmi ekonomickej komisie.
Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný rozpočet v súlade so zákonom č.523/2004 a 493/2011
o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet bol prerokovaný v ekonomickej komisii. Komisia
navrhla do kapitálových výdavkov zaradiť vykurovanie v MKS a výmenu okien v kultúrnom
centre.
p. Kručinský – komisia ďalej navrhla úpravy v príjmovej časti u obecnej polície – plán pokút
– 120,- € mesačne, bežné výdaje + 9.000,- € v rámci mzdových prostriedkov (ak bude treba
rátať s odstupným starostovi), lesné hospodárstvo – znížiť výdaje o 10.000,- €, výstavbu
znížiť o 3.000,- €, rozvoj bývania tiež znížiť o 2.000,- €, rekreačné a športové služby sme
navýšili dotácie o 4.000,- €. Dotáciu na umelecké súbory komisia navrhuje navýšiť o 200,- €,
kultúrne centrum znížiť o 1.500,- €. V kapitálových výdavkoch komisia navrhuje vymeniť
v MKS el. akumulačné pece za plynové kúrenie a na kultúrnom centre vymeniť okná –
10.000,- €. Ostatné kapitálové výdavky odporúča komisia prerozdeľovať podľa priorít
v novom roku.
Ing. Čanády – mali by sme nájsť aj prostriedky na výmenu okien v MŠ Krížna a opravu
sociálnych zariadení v MŠ Obchodná.
Mgr. Kračmer – požiadal, aby keď niekto navrhne na čo využiť kapitálové výdavky predložil
aspoň predbežný rozpočet.
Starosta obce – podporuje to, ak má niekto nejakú myšlienku, v rámci našich možností by sme
to prepočítali do finančnej hodnoty s tým, že by sa to v ekonomickej komisii prejednalo.
Ing. Antalík – na komisii bola aj Ing. Kleinová kvôli mzdám. Na základe memoranda v r.
2013 boli znížené platy o 5 % a teraz v r.2014 sa zvýšia o 10%, lebo 5% sa vyrovná zníženie
z memoranda a 5% sa zvýšia. V návrhu sú rôzne nárasty platov, v položke 61 – obec – nárast
na mzdy, ale je tam o jedného človeka menej, o kuriča. Je nárast, ale zároveň je o jedného
človeka menej. Nevie prečo bol kurič preradený do inej kapitoly a zase z tej kapitoly bol
preradený Ivan Burica niekde. Naznačovalo to nezrovnalosti, či je objektívne navrhnutý
rozpočet čo sa týka mzdových prostriedkov na počet ľudí, ktorí sú v kapitolách a nárast 10%.
Ing. Bačeová – presunuli sme to z nášho účtovného hľadiska, aby sme niektoré veci nemuseli
preučtovávať na konci roka, napr. kuriča sme museli z obce rozúčtovať, lebo kúri v škôlke,
byty, úrad.
Starosta obce – Ing. Kleinová to vysvetlí na ďalšom OZ.
Mgr. Hrivnáková – bude sa niečo robiť aj so štadiónom? Futbalu uberáme, mali by sme
zvážiť, či by sa rok alebo dva nedotovala cirkev a presunuli by sme to na údržbu štadióna.
Alebo Hlas Turian tlačiť na menej kvalitný papier, niečo by sme tým ušetrili.
Starosta obce – je to na rozhodnutí poslancov.
Mgr. Kračmer – cirkvám uberáme každý rok.
Mgr. Adamov – do futbalu ide dosť peňazí stále, aj na údržbu trávnika, na rekonštrukciu
kotolne.
Ing. Jesenský – na činnosť futbalu budeme uberať, nie razantne a je rád, že ekonomická
komisia to akceptovala, lebo prvý návrh bol likvidačný pre futbal. Bude to len kozmetická
úprava z celkového objemu.
JUDr. Liskaj – pokiaľ ide o Hlas Turian dlho trvalo, aby dosiahol takú kvalitu, ako má. Bol
by to vlastne krok späť.
Hlasovanie za návrh rozpočtu s doplnkami, ktoré navrhla ekonomická komisia :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Ing. Antalík, Ing. Novysedlák)
Rozpočet obce bol schválený.
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K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 67 /2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh rozpočtu obce Turany na rok 2014, 2015 a 2016, ako aj návrh programového rozpočtu
na rok 2014
II. schvaľuje
rozpočet obce Turany na rok 2014 a programový rozpočet na rok 2014 s navrhovanou
úpravou z komisie pre ekonomiku a plán
III. berie na vedomie
rozpočet obce Turany na roky 2015 a 2016
Uznesenie č. 78/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
informáciu o výstavbe multifunkčného ihriska
II. súhlasí
so zvýšením kapitálových výdavkov na multifunkčné ihrisko v roku 2013
Uznesenie č. 79/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
žiada
Ing. Kleinovú, aby na najbližšie zasadnutie OZ pripravila analýzu zmien týkajúcich sa miezd
v rozpočte na rok 2014
7. Rozpočet Prevádzkarne obce Turany na rok 2014 (príloha č.5)
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím.
Mgr. Kračmer – nepreberali to na komisii, v mzdách je predpokladaný pokles 1.000,€, ale pokiaľ vieme malo by to byť ešte viac. Taktiež tam nevidí splácanie obci – nákup auta.
p. Kocholová – je to v nižších dotáciách.
Mgr. Kračmer – tak by sa mali zvýšiť výdavky na činnosť pre obec.
Starosta obce – navrhol, aby prevádzkareň predložila rozpočet ekonomickej komisii a potom
sa prerokuje na ďalšom zastupiteľstve.
Poslanci súhlasili.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 68 /2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh rozpočtu Prevádzkarne obce Turany na rok 2014
II. neschvaľuje
rozpočet Prevádzkarne obce Turany na rok 2014
III. ukladá
vedúcemu prevádzkarne predložiť upravený rozpočet na rok 2014
T: 15.1.2014
8. Plán zasadnutí OZ na 1.polrok 2014
Zástupca starostu JUDr. Liskaj predložil plán zasadnutí (príloha č.6). Materiál obdržali
poslanci 7 dní pred zasadnutím.
Mgr. Mišutová požiadala, či by nemohli byť zasadnutia iný deň ako v stredu.
Poslanci súhlasili okrem termínu vo februári kvôli voľbe hlavného kontrolóra. Zasadnutia OZ
budú 5.2., 10.4. a 20.6.2014.
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Ing. Čanády – navrhol doplniť do programu zasadnutia vo februári kapitálové výdavky
a rozpočet prevádzkarne.
Zástupca starostu – navrhol preložiť správy o činnosti OP, OHZ a lesného hospodára na
aprílové zasadnutie.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 69/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu zasadnutí OZ na 1.polrok 2014
II. schvaľuje
plán zasadnutí OZ na 1.polrok 2014 so zmenami
9. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2014
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predložil plán činnosti (príloha č.7). Materiál obdržali poslanci
7 dní pred zasadnutím.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 70/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2014
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014
III. berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách do konania OZ
10. Dodatok k VZN o miestnych daniach (príloha č.8)
11. Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
(príloha č.9)
12. Dodatok č.1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Turany (príloha č.10)
Materiál obdržali poslanci 7 dní pred zasadnutím.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj predložil návrhy. Dodatkom č.1 k VZN o miestnych
daniach sa dopĺňa do VZN Krpelianska ulica ako okrajová časť so zníženou sadzbou za psa
a taktiež navrhujeme, aby sa oslobodenie od dane za psa vzťahovalo na samostatne
bývajúcich občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP alebo ŤZP/S a manželov, ak aspoň
jeden z nich je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S. Oslobodenie neplatí v prípade, ak
s manželmi býva v spoločnej domácnosti ďalšia osoba, ktorá nie je neplnoletým dieťaťom.
Dodatkom č.2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady chceme docieliť vyššiu a rýchlejšiu vymožiteľnosť poplatku.
Namiesto doterajšieho vyrubovania poplatku formou zmluvy navrhujeme pristúpiť
k vydávaniu rozhodnutí, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti sa stanú exekučným titulom
s možnosťou pristúpiť k ich exekučnému vymáhaniu.
Dodatkom č.1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Turany sa upravuje výška ročnej dotácie na mzdy a prevádzku pre
školy a školské zariadenia na jeden výkonový ukazovateľ podľa upraveného rozpočtu na rok
2013. Mení sa výpočet ukazovateľa – počet žiakov školského klubu – ako počet všetkých
žiakov navštevujúcich základnú školu k 15.9. predchádzajúceho roka.
Ing. Novysedlák odporučil vydať VZN v kompletnom znení.
Ing. Antalík – navrhol doplniť do VZN o daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady:
v prípade nebytových priestorov platí poplatky za odpad vlastník nehnuteľnosti.
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Starosta obce navrhol prijať uznesenie, ktoré by to riešilo.
Hlasovanie za predložené návrhy dodatkov k VZN :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Dodatky k VZN boli schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 71/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k VZN o miestnych daniach
II. schvaľuje
Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach
III. splnomocňuje
starostu obce na vydanie úplného znenia VZN o miestnych daniach
Uznesenie č. 72/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Turany
II. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Turany
III. splnomocňuje
starostu obce na vydanie úplného znenia VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území obce Turany
Uznesenie č. 73/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
II. schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
III. splnomocňuje
starostu obce na vydanie úplného znenia VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13. Rôzne + 14. Interpelácie poslancov
Mgr. Hrivnáková, predsedníčka komisie sociálno-zdravotnej predložila návrh komisie
na pridelenie bytov (príloha č.11) :
1-izbový byt na Obchodnej ulici č.27 prideliť Petre Cígrovej, druhý v poradí je Ján Gaššo
a 3-izbový byt na ul. ČA Bc. Tomášovi Mencákovi. Jeden byt zatiaľ zostáva neobsadený.
Starosta obce navrhol zverejniť to, napr. na našej stránke pre prípadných záujemcov.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj informoval o liste Základnej školy Turany, v ktorom nám
oznamujú, že plynová kotolňa nespĺňa podmienky bezpečnej prevádzky.
Starosta obce – musí sa urobiť projekt a požiadať o dotáciu Ministerstvo školstva.
Ing. Novysedlák – ak máme počítať s kotolňou v rozpočte, tak keď budeme riešiť kapitálové
výdavky, mali by sme vedieť, koľko to bude.
Starosta obce – nevie, či sa dovtedy stihne urobiť projekt, bude to asi len odhad, koľko to
bude stáť.
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Zástupca starostu – informoval o listoch firmy SP GLOB-MED MUDr. Tokarčík. Oznámil
nám, že sa počas rekonštrukcie presťahoval do lekárne Hygeia, v druhom liste hovorí
o rekonštrukcii ambulancie a žiada nás o spolufinancovanie a tretím listom oznamuje, že chce
rozšíriť služby o odborné vyšetrenia. Starosta obce mu na spoločnom stretnutí povedal,
že obec finančne neprispeje na rekonštrukciu.
Starosta obce – v súvislosti aj s týmto vznikol problém s parkovaním pred lekárňou Hygeia.
V pasporte je to riešené značkou, kde bude obmedzené státie. Hovoril taktiež s vlastníkom
nehnuteľnosti, aby riešil parkovanie vo dvore.
Zástupca starostu informoval o stave prideľovanie súpisných čísel v časti Dielec. Máme
z archívu rozhodnutia o pridelení čísla a my teraz musíme vydať rozhodnutie, ktorým
zmeníme pôvodné číslo na naše.
Ing. Novysedlák – treba v tom pokračovať.
p. Szimanský, náčelník Obecnej polície Turany reagoval na sťažnosť p. Kračmerovej na
poslednom OZ. Sťažnosť sa týkala zákazu státia pred ich bytovkou. Na základe tejto sťažnosti
polícia zintenzívnila kontroly. Od 21.11. do 10.12.2013 vykonali 61 kontrol a pri týchto
kontrolách nebolo ani raz zistené porušenie zákazu státia. Ďalej požiadal p. Kračmerovú, aby
predložila dôkazy, ktoré by potvrdili, že komunikovala s členom OP cez telefón a tento člen
sa odmietol s ňou o tomto baviť. P. Kračmerová podala v januári 2013 žiadosť o umiestnenie
značky a prisľúbila vyhotovenie úchytov, ktoré nevyrobila a v marci sa telefonicky sťažovala,
že tam značka nie je. Úchyty boli vyhotovené na náklady obce a značka tam bola umiestnená.
Podotýka, že značka nie je umiestnená na cestnej komunikácii, ale na prístupovom chodníku,
takže by tam ani nemala byť. Je potrebné spraviť nový pasport dopravného značenia a aj
povymieňať niektoré značky.
Starosta obce – pasport sa už robí, bol predložený komisii.
Mgr. Adamov – pasport by mali pripomienkovať aj policajti. Tvrdiť, že sa tu neporušujú veci
a že VÁHOSTAV, keď máte službu nerobí žiadne prešľapy, to by netvrdil. Hovoríte, že keď
máte službu, tak sa nič nestane. Asi to tak je, je logické, že keď ste tam tak ľudia tam len
prídu a odídu. Keď vidí chodiť autá VÁHOSTAV-u, bude ich fotiť, spíše zápis so svedkami
a tak to dá polícii. Takto to pochopil, že polícia chce, aby sme to takto robili.
p. Szimanský – viacerí poslanci nás videli stáť ako sme čakali na autá VÁHOSTAV-u, ich
prejazd sa znížil minimálne o 80 až 90%. Niekedy nám zavolajú, že potrebujú prejsť cez
obec, lebo nemôžu ísť poza Váh. Keď je to vozidlo, ktoré nemá v obci čo robiť, keď ho
chytíme, tak ho pokutujeme. Robíme po jednom, snažíme sa vykrývať hlavne večerné a nočné
hodiny a sú pre nás prioritnejšie veci - vlámania a krádeže.
Mgr. Kračmer – je pravda, že kontrolovali nadjazd, dosť často tam stáli, ale ako sa parkuje
v Turanoch to je katastrofa, napr. na novom chodníku na ul. Osloboditeľov oproti
stavebninám, na Komenského oproti domu služieb. Štátnu políciu tam videl dávať pokuty.
p. Kručinský – je asi doba kedy treba ukázať vodičom, že si z dopravných predpisov nemôžu
robiť holubník. Nikomu sa nepáči, keď sa budú rozdávať pokuty, ale keď to inak nejde.
p. Szimanský – ul. Osloboditeľov a Komenského sú štátne cesty, preto tam aj viac kontrolujú
štátni policajti. Na štátnej ceste môžu dávať pokuty len v súčinnosti so štátnou políciou.
Ing. Antalík – najprv by mali občana len upozorniť na zlé parkovanie a keď to poruší druhý
a tretíkrát, potom dávať pokutu.
Mgr. Kračmer – bola zakúpená čierna skrinka, takže už ste do určitej miery krytí. V meste
Martin vybrali 33.000- € na pokutách, zákony platia rovnako v meste aj na dedine.
Zástupca starostu – chápe, že z hľadiska spolupráce občanov s obecnou políciou je dávanie
pokút kontraproduktívne, ale ako už bolo povedané, ak niekto nerešpektuje upozornenie prvý
raz, druhý raz, tak treba dať pokutu.
p. Pohánka, člen OP – na budúci týždeň bude spustený obnovený kamerový systém, takže aj
to nám pomôže. Kamery dokážu rozlíšiť evidenčné číslo, takže sa tým rieši aj prejazd áut
VÁHOSTAV-u. Pokiaľ ide o p. Kračmerovú prečo neprišla, keď vedela, že tu budeme? Včera
bol sedemkrát na kontrole pred jej bytovkou a nik tam neparkoval. Desaťročný problém bol
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vyriešený behom dvoch alebo troch mesiacov. Je presvedčený, že je to problém určitých
jednotlivcov cielený na jeho osobu alebo na p. Szimanského. Sme len dvaja, keď budeme
robiť tak ako máme, tak budeme robiť spolu osem hodín. Čo budete potom hovoriť, keď
budeme robiť o osem hodín menej? Predvčerom sa Mgr. Kračmer sťažoval na autá pred
pizzériou. Včera počas služby tam nestálo ani jedno.
Mgr. Kračmer – je pravda, že nemôžete byť vždy a všade, ale je to aj o výchove ľudí, keď
doteraz za to nedostal pokutu.
p. Szimanský – prečo stále tvrdí, že nedostávajú. Dostávajú pokutu.
Ing. Novysedlák – nemali by ste to brať, že je to útok na vašu osobu, je snaha pomôcť, aby sa
to riešilo, každému ide o to, aby sa to zlepšilo.
16,00 hod vystúpenie občanov
p. Maťko, veliteľ OHZ informoval o nových veciach v súvislosti s obecným hasičským
zborom a dobrovoľným hasičským zborom. Bližšie informácie podá v správe na aprílovom
zasadnutí.
p. Kručinský – váži si robotu, ktorá sa urobila na hasičiarni. Je zákon o dobrovoľníctve, mali
by sme zvážiť, či by obec nepodpísala s hasičmi zmluvu o dobrovoľníctve. Zamestnávateľ má
potom povinnosť uvoľniť zamestnanca z práce.
Starosta obce – pokiaľ ide o zmluvu s Bytur-om, nezhodli sme sa na sume nájmu. Bytur
predložil vlastný návrh.
p. Šlichtík – materiál (návrh dodatku – príloha č.12) dostali poslanci mailom, je to aj
s komentárom.
Mgr. Kračmer – pokiaľ ide o dodatok za týchto podmienok zmluva nie je pre neho
akceptovateľná a je nevýhodná pre obec. Argumentujete čím, že nie ste schopní platiť takú
sumu?
p. Šlichtík – nie sme schopní vybrať takú sumu od ľudí a tí ľudia budú musieť odtiaľ odísť.
Pomáhame im vybaviť dávky, nemôžu platiť viac, lebo mnohí už ani toľko nedostanú.
A okrem toho sú tam aj nemocní ľudia. My si to všetko zabezpečíme.
p. Kručinský – podľa tých čísel vychádza, že výnosy sú menšie ako náklady. Nechce sa mu
veriť, že pomaly 100,- € každý mesiac z vlastného vrecka dáte na to, aby ste riešili obci
slobodáreň.
p. Rišániová – keby neboli druhé dve strediská, tak nevyjdeme. Keď sa oddelia všetky
strediská, neverí, že to niekto dokáže urobiť tak, aby dával niečo obci. Bola v Martine na
sociálnom sa spýtať, majú útulok a dotuje to mesto. Obec nám nedáva na slobodáreň nič, sú
tam náklady, máme to na 100% obsadené, máme náklady - musí sa tam kúriť, robiť revízie.
Ing. Antalík – za zdravotné stredisko a dom služieb máte ročný príjem iba 18.000,- € ?
p. Šlichtík – mimo energií, to nie je čistý zisk.
p. Rišániová – nie je to tajné, týka sa to vašich stredísk, máme zmluvy, faktúry, hlavný
kontrolór môže kedykoľvek prísť.
Zástupca starostu JUDr. Liskaj – celý problém je otázka toho, že kto a za čo bude spravovať
slobodáreň. Od začiatku hovoríme, že to nemôžeme rozdeliť – dom služieb, zdravotné
stredisko, slobodáreň. Je to zaujímavé len vtedy, keď to bude pokope. Ako hovorí p. Šlichtík
oni na to doplácajú, vykonávajú sčasti za nás nejaké služby vo vzťahu ku klientom, ktorých
tam majú. Treba si uvedomiť, že tú budovu máme čosi ako azylový dom, ubytovňu, domov
pre týrané ženy, útulok. Je rád, že máme firmu, ktorá takéto niečo robí. Pokiaľ by sme boli
donútení vypovedať zmluvný vzťah, bude problém nájsť niekoho, kto by zobral túto
trojkombináciu, lebo samostatnú ubytovňu nikto nezoberie. Pokiaľ by sme to zobrali ako
obec, nevie si predstaviť, koľko nás to bude stáť.
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Starosta obce – keď bol účet obce v zastúpení Bytur bola vždy nejaká dotácia čo sme dávali.
Mgr. Kračmer – prečo sa máme pozerať desať rokov dozadu?
Starosta obce – teraz by to bolo mnohonásobne viac.
Mgr. Kračmer – absolútne s tým nesúhlasí.
p. Kručinský – podľa podkladov by to bolo 1.000,- €.
Starosta obce – v tom období obec k tomu pristúpila, pretože sa to javilo výhodné dať to za
1,- € za podmienky, že všetky objekty pôjdu do plnej správy tejto firmy. V prípade, že by
nastal problém s užívaním majetku bude trvať na tom, aby nový správca ktorý tam príde, aby
išiel za tých istých podmienok plus 10.000,- €. Nech spravuje, riadi, robí sociálnu službu, nie
vo výhodnejších podmienkach ako teraz.
Ing. Antalík – strata na slobodárni je okolo 1.300,- €, ďalšie prenájmy príjem je 18.600,- €.
Keď sa to odráta zostáva 17.300,- €. Z týchto 17.300,- € skutočne nevyjde 1.000,- € dať
nájomné obci?
p. Šlichtík – fixné ročné náklady sú 14.000,- €, čiže zostáva 3.300,- €.
p. Kručinský – z tých informácií, ktoré majú nevie povedať, koľko má byť nájom. Ak Bytur
súhlasí, že hlavný kontrolór vypracuje finančnú správu, čo to všetko obnáša spravovať
slobodáreň, dom služieb, potom sa bude môcť lepšie k tomu vyjadriť.
Starosta obce – hlavný kontrolór to pripraví spolu s Bytur-om na zasadnutie 5.2.2014.
Ing. Čanády – komisia by mala záujem si pozrieť spomínané nehnuteľnosti.
Ing. Novysedlák sa zaujímal ako pokračuje riešenie stavu v autocampingu.
Ing. Šimún – dal sa vypracovať geometrický plán, aby sme získali ten majetok do vlastníctva.
Na tie budovy nie je list vlastníctva, sú to budovy bez súpisných čísel na nevysporiadaných
pozemkoch. Teraz robíme budovu v stanovej časti – sociálne zariadenie, geometrický plán je
už urobený, ideme urobiť list vlastníctva a prideliť súpisné číslo. Túto jednu budovu by sme
mali do konca januára 2014 vyriešiť, bez vysporiadania pozemku. Bol v archívoch v Bytči,
Bystričke, ale nie je tam žiadna evidencia tohto majetku.
Ing. Novysedlák – a čo ostatné?
Starosta obce – ostatné objekty za potokom sú vo vlastníctve automotoklubu, len drevené
chatky sú so stavebným povolením na MNV Turany.
Ing. Novysedlák – to znamená, že aj tie sa dostanú na list vlastníctva obce?
Starosta obce – áno, ale je požiadavka vlastníkov uvoľniť pozemok. Treba zvážiť, či potom
chatky nepresťahujeme
Ing. Novysedlák – v súvislosti s dostavbou rekreačných chát na Trusalovej ho udivuje, že sa
tam stavajú chaty. Pamätá si, že tam bola stavebná uzávera. Už nie je regulatív?
Starosta obce – keď sa schvaľoval územný plán obce Turany v minulom zastupiteľstve, tam
sa mohol dočítať, aký je regulatív pre umiestnenie chát. Sú tam percentá územia, ktoré je
dovolené zastavať. Dotknuté orgány dali súhlas.
Ing. Novysedlák – na Trusalovú sa nedávajú adekvátne finančné prostriedky. Peniaze, ktoré
získame z dane by sme mohli dať na opravu ciest.
Starosta obce – cesty by museli byť vo vlastníctve obce. Je to na rozhodnutí zastupiteľstva či
v rozpočte takéto veci urobí.
Mgr. Kračmer – v prvom rade treba robiť cesty v dedine a potom sa zamerať na takéto
okrajové časti.
Ing. Novysedlák – ľudia tam majú chaty. Keď sme im umožnili tam stavať, dostávame z toho
daň, tak nejakým spôsobom by sme to mohli riešiť.
Starosta obce – potrebuje na to súhlas, nemôže to svojvoľne riešiť.
Ing. Novysedlák – v súvislosti s ťažbou štrkov podľa neho sme doplatili na to, že sme od
začiatku nekonali rezolútnejšie. Je možné teraz povedať čo obec podnikla?
Starosta obce – dnes bolo konanie, výsledok ešte nevie. Boli tam vlastníci v Hrabinách.
Všetky konania nie sú uzavreté, urobíme určité finančné postihy.
Ing. Novysedlák – v súvislosti s cestou okolo Zigov nebolo by vhodné zavolať štatutárnych
zástupcov na rokovanie?
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Starosta obce – na obecnej rade sme hovorili, aby sa pripravila zmluva medzi VÁHOSTAVom, Národnou diaľničnou spoločnosťou a obcou.
Ing. Novysedlák – v akom stave riešenia je ťažba štrku pri Krpeľanoch?
Starosta obce – prišiel nám oznam, že v tom území je biokoridor a pri ťažbe sa na to musí
prihliadať.
Ing. Jesenský – v súvislosti s nelegálnou ťažbou by sme mali konať razantnejšie, sme vazali
cesty pri Zigov. Znova sa objavila nelegálna ťažba, možno za tie prostriedky, ktoré by sme
získali z pokuty, by sme cestu postavili.
Mgr. Kračmer sa zaujímal na základe čoho a z akých dôvodov bola podpísaná zmluva
o právnej pomoci.
Starosta obce – je taká doba, kedy už nemôžeme fungovať bez právnej pomoci. Každú
zmluvu musíme dať prehodnotiť právnikovi.
Mgr. Kračmer – je to 200,- € mesačne bez DPH, zmluva je na 5 rokov, nevie či nebol
porušený zákon o verejnom obstarávaní.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 74/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh komisie sociálno-zdravotnej, služieb a obchodu pri OZ na obsadenie uvoľneného
nájomného bytu
II. prideľuje
jednoizbový byt na Obchodnej ulici 27 Petre Cígrovej, trvale bytom Obchodná 818/34,
Turany
Uznesenie č. 75/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh komisie sociálno-zdravotnej, služieb a obchodu pri OZ na obsadenie uvoľneného
nájomného bytu
II. prideľuje
trojizbový byt na ulici Červenej armády 1730 Bc. Tomášovi Mencákovi, trvale bytom
Červenej armády 1730/26, Turany
Uznesenie č. 76/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
odporúča
starostovi obce vyhlásiť verejnú súťaž na prenájom priestorov baru na futbalovom štadióne
T : 31.1.2014
Uznesenie č. 77/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
odporúča
starostovi obce ukladať rozhodnutia o výmere za odpad prednostne vlastníkom nebytových
priestorov
Uznesenie č. 80/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
hlavnému kontrolórovi vypracovať finančnú správu o hospodárení Bytur-u v súvislosti
s obecným majetkom
T : 25.1.2014
Uznesenie č. 81/2013
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
správu zástupcu obce o vývoji v miestnej časti Dielec
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15. Schválenie uznesenia
Mgr. Kračmer predniesol návrh uznesenia zo 6. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie zo 6.zasadnutia OZ.
16. 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. Soňa Mišutová
II. overovateľ : Mgr. Marta Hrivnáková
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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