ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.09.2015 v KC v Turanoch
Prítomní :
starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak
poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík,
Ing. Dušan Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr.
Ľubomír Liskaj, Roman Maťko
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
ospravedlnený : Martin Kručinský
Prítomní občania : podľa prezenčnej listiny

ROKOVANIE
V zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a neskorších zmien a doplnkov
otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak.
Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a OZ je uznášania schopné.
Starosta obce určil za overovateľov p. Antóniu Kocholovú a p. Alenu Šimkovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Hlavatý, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Michlík.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
6. Správa nezávislého audítora
7. Návrh na I. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2015
8. Prehodnotenie pohľadávok k 30.06.2015
9. Predaj nehnuteľnosti
10. Rôzne
11. Diskusia a interpelácie poslancov
12. Schválenie uznesenia
13. Záver
16,00 hod. – vystúpenie občanov
1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce otvoril rokovanie. Skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov a OZ je uznášania schopné.
2. Schválenie programu
Starosta obce oboznámil prítomných s programom.
Hlasovanie za program zasadnutia podľa pozvánky :
Za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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(pozn. JUDr. Ľubomír Liskaj nebol počas hlasovania prítomný)
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov p. Antóniu Kocholovú a p. Alenu Šimkovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov Ing. Jaroslava Hlavatého, Ing. Dušana
Novysedláka a p. Jozefa Michlíka.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Novysedlák)
(pozn. JUDr. Ľubomír Liskaj nebol počas hlasovania prítomný)
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1).
Uznesenia, ktoré boli v sledovaní, sú splnené.
Ing. Antalík Dušan – na minulom zastupiteľstve hlavný kontrolór v správe o plnení kontrol
doporučil aktualizovať zmenu smernice o finančnom riadení a finančnej kontrole
do 31.7.2015 s tým, že obec zabezpečí informovanie zamestnancov v zmysle smernice.
Mgr. Kračmer Peter – nestalo sa tak z dôvodu, že prezident vrátil novelu týkajúcu sa
verejného obstarávania do parlamentu. Mení sa limit obstarávania na 5.000,- €, dnes je
schôdza parlamentu a predpokladáme, že to prerokujú a možno od polovice októbra bude
zákon v platnosti a vtedy bude vhodnejšie aktualizovať smernicu.
5. Správa HK o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o výsledkoch vykonaných
kontrol v období 01.06.2015 – 16.09.2015 (príloha č.2).
Ing. Hlavatý Jaroslav navrhol, aby bolo v správe uvedené, pokiaľ ide o kontrolu akcií
prevádzkarne, konkrétne o akú akciu ide a nie iba napísať vyúčtovanie transferu. Nevieme
čoho sa ten transfer týka.
Mgr. Kračmer Peter – prevádzkareň momentálne nefakturuje jednotlivé práce. Jednotlivé
investičné aktivity sú rozdelené aj na viac transferov.
Starosta obce – vzniklo to pri kontrole NKÚ. Usmernili nás, že to musíme robiť týmto
spôsobom. Môže sa tým zaoberať ekonomická komisia a učtáreň.
Hlavný kontrolór Mgr. Kračmer Peter navrhol skôr upriamiť pozornosť na cenník na rok
2015.
Zástupca starostu Maťko Roman – kontrolujeme každý transfer. Do ďalšieho zastupiteľstva
spracujeme nový cenník s prevádzkarňou.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 30/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
1. správu HK o kontrole plnenia uznesení
2. správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 01.06.2015 do 16.09.2015
II. ukladá
Komisii pre ekonomiku a plán v spolupráci s učtárňou a hlavným kontrolórom prerokovať
vypovedaciu schopnosť vyúčtovania transferov poskytnutých Prevádzkarni obce Turany
a podať informáciu na zasadnutí obecného zastupiteľstva
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Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
zástupcovi starostu obce a vedúcemu prevádzkarne aktualizovať cenník prác vykonávaných
prevádzkarňou pre obec Turany
T : 30.09.2015
6. Správa nezávislého audítora
Ing. Bačeová predložila Správy nezávislého audítora o vykonanom audite
individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014. Auditom
neboli zistené žiadne nedostatky.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 31/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Správy nezávislého audítora o vykonaných auditoch konsolidovanej a individuálnej účtovnej
závierky účtovnej jednotky obce Turany
II. berie na vedomie
Správy nezávislého audítora o vykonaných auditoch konsolidovanej a individuálnej účtovnej
závierky účtovnej jednotky obce Turany
7. Návrh na I. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2015
Ing. Bačeová predložila návrh na I. úpravu rozpočtu (príloha č.4). Doplnila,
že v návrhu je ešte zmena navýšenie pre MŠK a nákup kosačky.
Hlavný kontrolór Mgr. Kračmer Peter nemá pripomienky.
Ing. Hlavatý Jaroslav predložil uznesenie Komisie pre ekonomiku a plán, ktorým odporúča
schváliť úpravu rozpočtu (príloha č.5).
Zástupca starostu Maťko Roman – navýšenie pre MŠK je z dôvodu ich žiadosti nakoľko majú
vysoké náklady na kosenie trávnika.
P. Šimková – je v tom zahrnuté aj kosenie starého ihriska a to využívajú aj iní.
Ing. Novysedlák Dušan sa zaujímal o niektoré položky v návrhu :
- odškodnenie nákladov za povodne
- parkovisko na Školskej ulici
- MŠ Obchodná rozšírenie kapacity - 42.000,- €.
Starosta obce – odškodnenie nákladov – jedná sa o povodeň na Trusalovej, keď bol vyhlásený
3.stupeň, škody si uplatnili Turčan Delta, Urbár a obec. Finančné prostriedky sa vyplatili obci
a obec to musela dať dotknutým subjektom.
- príjazd na Školskej ulici – robí sa projekt, nezhodli sme sa v niektorých návrhoch
s projektantom, tak robí ďalší návrh.
Zástupca starostu Maťko Roman – MŠ Obchodná – financie musíme využiť do konca roka
2016. Chceme, aby to robila prevádzkareň a remeselníci z našej obce.
Hlasovanie za predložený návrh I. úpravy rozpočtu obce Turany na rok 2015 :
Za – 9 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Novysedlák, Frkáň, Ing. Hlavatý,
JUDr. Liskaj, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
I. úprava rozpočtu obce Turany na rok 2015 bola schválená.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na I. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2015
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II. schvaľuje
úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2015
8. Prehodnotenie pohľadávok k 30.06.2015
Zástupca starostu Maťko Roman predložil Správu o stave pohľadávok obce Turany
k 30.06.2015 (príloha č.6). Evidujeme pohľadávky v celkovej výške 133.981,76 €,
čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 21.076,72 €. Prevažujú dve pohľadávky Nová
Drevina, ktorá je v konkurze a vzhľadom k majetku a všetkým dlhom, ktoré táto spoločnosť
mala, nepredpokladáme, že nejaké peniaze dostaneme. Druhá je spoločnosť Váhostav.
Pokiaľ ide o nájom bytov momentálne sú tam traja nájomníci, ktorí nemajú zaplatený august,
ostatní majú všetko uhradené.
Starosta obce – pokiaľ ide o Novú Drevinu zavčasu sme dali pokyn exekútorovi, ale sami
vidíte výsledok.
JUDr. Ľubomír Liskaj - ešte sme museli zaplatiť za zastavenie exekúcie.
Zástupca starostu Maťko Roman – pokiaľ ide o daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny
odpad budeme posielať len jednu upomienku a potom už budeme exekučne vymáhať.
Ing. Novysedlák Dušan – navrhol zrušiť pohľadávku v súvislosti s firmou Lost.
Starosta obce – rozsudok je právoplatný, učtáreň to pripraví a dáme to schváliť zastupiteľstvu.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 33/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
správu o stave pohľadávok k 30.06.2015
II. berie na vedomie
správu o stave pohľadávok obce Turany k 30.06.2015
9. Predaj nehnuteľnosti
Zástupca starostu Maťko Roman predložil návrh na predaj nehnuteľnosti (príloha č.7).
Jedná sa o predaj spoluvlastníckeho podielu obce v parcele KN-C 3628/124 vlastníkom
zvyšného podielu Ing. Ivete Bašistovej a Tomášovi Bašistovi. Podiel obce je 49,88 m². Predaj
sa realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Dôvodom je, že pozemok je nevyužiteľný pre obec a spoluvlastníci majú predkupné právo.
Hlasovanie za spôsob odpredaja podielu obce Turany v parcele KN-C 3628/124 ako prípad
hodný osobitného zreteľa :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Hlasovanie za odpredaj podielu obce Turany v parcele KN-C 3628/124 v k.ú. Turany
o výmere 133 m², evidovanej na LV č.5896, kde podiel obce predstavuje 49,88 m² Ing. Ivete
Bašistovej a Tomášovi Bašistovi za cenu stanovenú znaleckým posudkom vypracovaným Ing.
Igorom Kovačkom. Cena je stanovená na 18,93 €/m², čo celkovo predstavuje 944,13 € :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Odpredaj podielu bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany

4/9

I. prerokovalo
návrh na odpredaj podielu obce Turany v parcele KN-C, p.č. 3628/124 v k.ú. Turany- orná
pôda o výmere 133 m², evidovanej na LV č. 5896, kde podiel obce Turany predstavuje 3/8
(49,88 m²), kupujúcim p. Ing. Ivete Bašistovej Nolčovo 111, 038 54 Krpeľany a p. Tomášovi
Bašistovi, Dravce 123, 053 14 Dravce za cenu stanovenú znaleckým posudkom
vypracovaným Ing. Igorom Kovačkom zo dňa 14.06.2015. Cena podľa znaleckého posudku
je 18,93 eur/m², čo celkovo predstavuje za podiel obce Turany 944,13 eur spôsobom hodným
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov. Dôvodom prípadu hodného
osobitného zreteľa je skutočnosť, že kupujúci sú majiteľmi zvyšného podielu v tejto parcele,
majú zákonom stanovené predkupné právo, sú majiteľmi ostatných susediacich pozemkov,
na ktorých chcú postaviť svoj rodinný dom. Podiel v uvedenom pozemku nie je využiteľný
pre obec.
II. schvaľuje
1. Spôsob odpredaja uvedeného podielu v parcele prípadom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Odpredaj podielu obce Turany v parcele KN-C, p.č. 3628/124 v k.ú. Turany- orná pôda
o výmere 133 m², evidovanej na LV č. 5896, kde podiel obce Turany predstavuje 3/8 (49,88
m²), kupujúcim p. Ing. Ivete Bašistovej Nolčovo 111, 038 54 Krpeľany a p. Tomášovi
Bašistovi, Dravce 123, 053 14 Dravce za cenu stanovenú znaleckým posudkom
vypracovaným Ing. Igorom Kovačkom zo dňa 14.06.2015. Cena podľa znaleckého posudku
je 18,93 eur/m², čo celkovo predstavuje za podiel obce Turany 944,13 eur.
Vystúpenia občanov :
p. Revallo Branislav – sťažoval sa na správanie majiteľa autíčok a cirkusu, ktorý sa k nemu
neslušne správal vlani na Dni obce a všimol si, že tento rok je tu zas. Keď sa sťažoval
na úrade, starosta mu povedal, že ho už nezavoláme.
Starosta obce – pamätá si, že s ním bol problém, lenže teraz je obdobie jarmokov a je problém
niekoho zohnať. Keby sme nesúhlasili, aby tu bol, nemali by sme pre deti žiadne takéto
atrakcie.
p. Rapšík Peter – upozornil, že hlásenie miestneho rozhlasu už nie je možné počuť aj
vo vysielaní káblovej televízie
- ďalej sa zaujímal ako pokročil problém s pozemkami okolo ich bytovky.
Starosta obce – vysielanie rozhlasu bude riešiť.
Maťko Roman – je zapísaný geometrický plán a vecné bremeno práva prechodu
na komunikácie a chodníky.
10. Rôzne
Starosta obce vysvetlil prečo sa zmenilo dopravné značenie na križovatke ulíc
Obchodná a Gen. Fraňu. Bolo to kvôli nedisciplinovaným šoférom, ktorí jazdili rýchlo
a ohrozovali ostatných. Boli sme nútení dať tam dočasne spomaľovacie prahy, pretože
väčšina šoférov vôbec nerešpektovala značky.
Zástupca starostu Maťko Roman informoval o akciách, projektoch a celkových investíciách :
- dali sme vyrobiť nové informačné tabule na cintorín
- na strelnici Tibín sa konali Majstrovstvá SR v streľbe vojakov v zálohe. P. Frkáň Jozef
informoval, že išlo o 23.ročník, organizačné a technické zabezpečenie bolo na vynikajúcej
úrovni. Skončili sme na štvrtom mieste, dva body za tretím.
Zástupca starostu pokračoval :
- informoval o Majstrovstvách SR v hasičskom športe – úroveň akcie, celý areál aj
organizácia boli hodnotené na vysokej úrovni
- 19.8.2015 sa spolu so starostom obce zúčastnili na Ministerstve životného prostredia SR
rozsahu hodnotenia na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súvislosti s diaľnicou
5/9

Turany – Hubová : posudzujú sa štyri varianty, stále nie je rozhodnuté, ktorou trasou diaľnica
pôjde
- v zbernom dvore pribudol kontajner na plasty a kontajner na kartóny a objednali sme štyri
kontajnery na textil.
Starosta obce doplnil, že bola ukončená súťaž na kontajnery v súvislosti s projektom
separovaného zberu, na ktorý sme získali peniaze z Recyklačného fondu.
Ing. Antalík Dušan v súvislosti s diaľnicou podotkol, že niektorí ľudia sa sťažujú na zvýšený
hluk a či by sme nemali požiadať o predĺženie protihlukovej steny.
Ing. Novysedlák Dušan – získali sme aj paketovací stroj, ak ho nepoužívame mohli by sme ho
predať.
Starosta obce – Brantner nechce zlisované plasty, pretože ich ešte triedia. Súhlasil by
s predajom.
Zástupca starostu Maťko Roman – informoval o nájme baru na štadióne – p. Matuška v marci
podpísal splátkový kalendár, platí nájom, ale zo splátkového kalendára zaplatil len jednu
splátku. Mali by sme nájomný vzťah asi ukončiť.
p. Šimková Alena – bar je otvorený len v sobotu a nedeľu po zápase. Cez týždeň bar
nefunguje.
Starosta obce – necháme to do konca roka a potom by sme to mali prehodnotiť.
Zástupca starostu Maťko Roman :
- rekonštrukcia kúrenia v MKS – je urobená plynová prípojka, máme vyhodnotené cenové
ponuky na materiál
- sociálne zariadenia na štadióne – peniaze máme na účte, požiadali sme o cenové ponuky.
Ing. Antalík Dušan – kedysi sme hovorili, že rozdelíme kúrenie, nemali by sme to spraviť
teraz?
Starosta obce – predpokladáme, že horné miestnosti nebudú pravidelne využívané. Zástupca
to navrhol riešiť elektrickým kúrením na nočnú tarifu.
Zástupca starostu Maťko Roman :
- osvetlenie ulice Mendela – robí sa projekt, (starosta obce – je v tom aj rozhlas)
- VÁHOSTAV-SK – bola založená spoločnosť Slovenská reštrukturalizačná, ktorá bude riešiť
odkupovanie pohľadávok od veriteľov spoločnosti Váhostav. Naša pohľadávka je vo výške
100.509,61 €. Máme dve možnosti : buď budeme čakať 10 rokov a možno nám vyplatia celú
pohľadávku alebo ju môžeme odpredať za 50% ceny.
JUDr. Liskaj Ľubomír – riešili sme to aj na obecnej rade a zhodli sme sa, že to treba predať.
Hlavný kontrolór Mgr. Kračmer Peter – taktiež to odporúča odpredať.
Ing. Hlavatý Jaroslav – treba povedať, že jedine obec Turany dávala pokuty za neoprávnené
ťažby a pritom sa ťažilo aj v iných katastroch. Odporúča to odpredať.
Hlasovanie za odpredaj pohľadávky Obce Turany voči spoločnosti VÁHOSTAV-SK :
Za – 9 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Frkáň, Ing. Hlavatý, JUDr.
Liskaj, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Novysedlák)
Zástupca starostu Maťko Roman informoval o plánovanom nákupe vlajok a zástav. Chceme
vymeniť stĺpy pred obecným úradom, kúpiť nové zástavy, aj so stojanom do sobášnej
miestnosti a do kancelárie starostu. Cenová ponuka je na 2.040,- €.
Poslanci súhlasili.
Starosta obce informoval prítomných, že 11.9. pred 30 rokmi sa otvárala budova obecného
úradu.
Zástupca starostu Maťko Roman :
- strecha MŠ Obchodná – na minulom zastupiteľstve sme schválili 5.000,- € z rezervného
fondu, strechu sme spravili za 3.377,- €. Hospodárska budova má tiež strechu v havarijnom
stave, v rezervnom fonde zostalo 4.400,- €, tak navrhujeme opraviť ju z týchto prostriedkov.
JUDr. Liskaj Ľubomír – hospodárska časť bola vždy na okraji záujmu, treba si všímať aj
pracovníkov, plne tento návrh podporuje.
Poslanci súhlasili s návrhom.
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Zástupca starostu Maťko Roman :
- podali sme žiadosť na vypracovanie energetického auditu cez nadáciu Pontis na Dom
služieb
- je vyhlásená výzva na zníženie energetických nákladov budov – chceme dať žiadosť
na zdravotné stredisko.
Starosta obce - hudba v miestnom rozhlase – niektorí občania poukazujú, že hráme v rozhlase
smutnú hudbu a najmä v prípadoch ak máme viacero úmrtí v obci, môže to byť aj celý týždeň.
Možno by sme mali zvážiť a hrať takúto hudbu len v deň pohrebu.
JUDr. Liskaj Ľubomír – navrhol to oznámiť v Hlase Turian.
Starosta obce – oznámime to v novinách a aj na webovej stránke.
Zástupca starostu Maťko Roman informoval o zámere vybudovať parkovisko v južnej časti
obce za obecnou bytovkou. Máme požiadavky od občanov a týmto by sa vyriešilo parkovanie
pre viac bytoviek. Vzniklo by tam 37 parkovacích miest. Nedošlo by k narušeniu detského
parku, trochu by sa posunul. Je to na obecnom pozemku.
Hlasovanie za návrh vybudovať parkovisko v južnej časti obce :
Za – 10 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Frkáň,
Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili vybudovanie parkoviska v južnej časti obce.
Starosta obce – v súvislosti s vypracovaním Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
navrhol zostaviť riadiaci tím, ktorý by pripravil zámer do 30.11.2015. Potom v rámci prípravy
budeme oslovovať subjekty vrátane poslancov, aby boli účastní na príprave PHSR.
P. Kocholová Antónia, predsedníčka Komisie sociálno-zdravotnej, informovala o návrhu
komisie prideliť byt p. Kopčekovej Michaele.
Starosta obce požiadal o mandát pre seba aj zástupcu starostu, aby mohli zabezpečiť prípravu
žiadostí na získanie financií z eurofondov.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 35/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
odpredaj pohľadávky Obce Turany voči VÁHOSTAV-SK, a.s. vo výške 100.509,61eur
II. schvaľuje
konanie starostu obce vo veci uplatnenia pohľadávky voči dlžníkovi VÁHOSTAV-SK, a.s.,
a to vo veci spísania a následného podania ponuky na predaj pohľadávky, ktoré bude
zabezpečovať Ministerstvom financií SR zriadená spoločnosť – Slovenská reštrukturalizačná,
s.r.o. za 50% nominálnej hodnoty pohľadávok
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh sociálno-zdravotnej komisie na pridelenie 3-izbového nájomného bytu na ul. Červenej
armády 1730/28
II. schvaľuje
pridelenie 3-izbového nájomného bytu na ul. Červenej armády 1730/28, č. bytu 9
p. Michaele Kopčekovej, Kpt. Nálepku 18, Sučany
Uznesenie č. 37/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
1. správu o vykonanej rekonštrukcii strechy objektu škôlky MŠ Obchodná
2. správu o havarijnom stave strechy hospodárskeho pavilónu (kuchyňa, sklady, kancelárie)
MŠ Obchodná
II. schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 4.400,- eur na rekonštrukciu havarijného stavu strechy
hospodárskeho pavilónu MŠ Obchodná
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Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. schvaľuje
zostavenie riadiaceho tímu na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
v zložení: Roman Maťko, JUDr. Ľubomír Liskaj, Ing. Jaroslav Hlavatý, Mgr. Peter Kračmer,
Ing. Miroslav Blahušiak, Ing. Dušan Novysedlák
II. ukladá
riadiacemu tímu pripraviť zámer spracovania PHSR do 30.11.2015
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
žiada
starostu obce a zástupcu starostu zabezpečiť prípravu žiadostí na čerpanie finančných
prostriedkov z európskych fondov v programovacom období 2016-2020
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
zámer vybudovania parkovacích miest v južnej časti obce medzi ulicami Obchodná a ČA
podľa predloženého návrhu
11. Diskusia a interpelácie poslancov
JUDr. Liskaj Ľubomír – je rád, že sme sa dopracovali po určitom období k tomu, že hľadíme
na spoločné veci a tak by to aj malo zostať
- upozornil na problém s rozkopávkami. Navrhol, aby sa pri povoľovaní rozkopávok myslelo
aj na úpravu cesty a aby žiadateľ uzavrel zmluvu s prevádzkarňou a tá to potom bude riešiť.
Starosta obce – súhlasí s tým, chceme to takto riešiť.
Ing. Novysedlák Dušan :
- podporuje návrh na takéto riešenie rozkopávok
- požiadal, aby sa bývalá kotolňa za Jednotou v južnej časti aspoň namaľovala, lebo v tomto
stave nevyzerá dobre
- mali by sme upozorniť majiteľa bývalej predajne ovocia a zeleniny v južnej časti, aby to dal
do poriadku
- do 30.9. má byť ukončené okolie diaľnice, mali by sme dohliadnuť, aby bola hrádza
pod mostom po Chrenke jamu urobená (Maťko – boli sa tam so starostom pozrieť, pracovníci
im povedali, že idú robiť hrádzu)
- taktiež je potrebné dohliadnuť, aby opravili poškodenú cestu od záhradok k nolčovskému
mostu. Ďalej sa zaujímal kto je odborným lesným hospodárom. Má informáciu, že obec
dostala pokutu v súvislosti s obecným lesom.
Starosta obce – hospodárom je Ing. Murárik. Vytkli nám, že nebolo dobré vyžínanie a sú tam
liesky, ktoré boli ponechané zveri kvôli ohryzu. Považovali to za nedodržanie zásad
starostlivosti o les.
Ing. Novysedlák Dušan sa zaujímal ako sa rieši uznesenie č.48/2014 v súvislosti ponukou
p. Koleňovej. Taktiež má list, ktorý bol doručený na obecný úrad.
Zástupca starostu Maťko Roman – list od p. Líšku máme, geometrický plán bol zapísaný,
naďalej žiadajú zaplatiť za pozemky a ak nie, tak zatarasia prístup na Hlbokú cestu.
Starosta obce – naša právna zástupkyňa má už všetky podklady, pripravuje odpoveď.
JUDr. Liskaj Ľubomír – v tomto prípade je za to, aby sa schválilo uznesenie, že OZ nesúhlasí,
aby sa to kúpilo.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
nesúhlasí
s ponukou p. Viery Koleňovej a spol. na odpredaj novovytvorených pozemkov a to parcely
2656/8 o výmere 142 m², parcely 2656/10 o výmere 164 m², parcely 2656/8 o výmere 236 m²
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12. Schválenie uznesenia
Ing. Hlavatý Jaroslav predniesol návrh uznesenia zo 6. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 9 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, Frkáň, Ing. Hlavatý, JUDr.
Liskaj, Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Novysedlák)
Poslanci schválili uznesenie zo 6.zasadnutia OZ.
13. 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 : Antónia Kocholová
II. overovateľ : Alena Šimková
Zapísala : Ing. Erika Černeková

9/9

