ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.11.2011 v zasadačke
Obecného úradu v Turanoch
Prítomný : Ing. Miroslav Blahušiak – starosta obce
Prítomní poslanci OZ : Mgr. Martin Adamov, Ing. Dušan Antalík, Bc. Oľga Čanádyová,
Mgr. Marta Hrivnáková, Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Peter Kračmer, Ing. Martin Čanády, JUDr.
Ľubomír Liskaj, Mgr. Soňa Mišutová, Ing. Dušan Novysedlák
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 Mgr. Petra Kračmera a Mgr. Martu Hrivnákovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Dušan Antalík, Ing. Martin Čanády, Bc. Oľga Čanádyová.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Odkúpenie nehnuteľností
5. Schválenie uznesenia
6. Záver

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 :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Starosta obce určil za zapisovateľov Ing. Eriku Černekovú, za overovateľov Mgr.
Petra Kračmera a Mgr. Martu Hrivnákovú. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Dušana
Antalíka, Ing. Martina Čanádyho a Bc. Oľgu Čanádyovú.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Odkúpenie nehnuteľností
Starosta obce informoval o dražbe nehnuteľností. Jedná sa o parcely firmy E-Trade
Slovakia, ktorá je v konkurze. Dražba sa týka troch obcí, okrem Turian aj Valče a Trnova.
V našej obci ide o parcelu KN-C 2710 o výmere 1.339 m². Ďalej starosta obce informoval
o ponuke správkyne konkurznej podstaty E-Trade na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na
parcele KN-C 3628/38.
Zástupca starostu informoval o projekte „Zberný dvor Turany“ – projekt sa podáva
tento týždeň a je potrebné schváliť uznesenie so spresnenou sumou, ktorá sa znížila oproti
pôvodne schválenej.
Starosta obce informoval o zámere Národnej diaľničnej spoločnosti vybudovať v k.ú.
obce Turany veľké odpočívadlo.
Ing. Novysedlák predniesol stanovisko komisie výstavby, ktorá súhlasí s uvedeným zámerom.
Ing. Jesenský – odpočívadlo nám nie je až tak potrebné, skôr by si tam vedel predstaviť
výrobné haly, firmy. Bude to ďalšie znehodnocovanie katastra.
Ing. Antalík – nebudú problémy s vlastníkmi pôdy?
Starosta obce – bude vydané územné rozhodnutie a tým neobídeme vlastníkov.
JUDr. Liskaj – máme šancu trochu zlepšiť situáciu v obci. Súhlasí s týmto návrhom.
Hlasovanie za odsúhlasenie zámeru Národnej diaľničnej spoločnosti vybudovať veľké
odpočívadlo v k.ú. Turany :
Za – 7 (Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Ing. Čanády, Bc. Čanádyová, Mgr. Mišutová, Mgr.
Hrivnáková, JUDr. Liskaj)
Proti – 1 (Ing. Jesenský)
Zdržal sa – 2 (Mgr. Kračmer, Mgr. Adamov)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.46/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
informáciu starostu obce o dražbe nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k. ú. Turany
– parcela KN-C 2710 o výmere 1.339 m² vo vlastníctve E-Trade Slovakia, s.r.o.
II. schvaľuje
účasť obce Turany na dražbe a s vydražením dražených parciel uvedených v Oznámení
o dražbe zo dňa 3.10.2011 a s vynaložením čiastky najmenej 7.300,- Eur na zakúpenie
vydražovaných parciel
Uznesenie č. 47/2011
I. berie na vedomie
Informáciu starostu obce o ponuke správkyne konkurznej podstaty E-Trade Slovakia
na odpredaj spoluvlastníckeho podielu pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Turany
zapísaného v katastri nehnuteľností ako parcela KN-C 3628/38 o výmere 1.513 m²
II. schvaľuje
kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/8-iny na pozemku nachádzajúcom sa v k. ú.
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Turany, zapísanom na LV č. 5637 ako parcela KN-C 3628/38 v majetku firmy E-TRADE
SLOVAKIA, s.r.o. „ v konkurze“ za sumu 1.804,27 Eur.
Uznesenie č. 48/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Životné prostredie
II. schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Životné prostredie, operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, kód
výzvy OPŽP-PO4-11-3 :
a/ Názov: Zberný dvor Turany
b/ Celkové výdavky na projekt: 629.170,51 Eur
c/ Celkové oprávnené výdavky na projekt: 629.170,51 Eur
d/ Výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov: 31.458,53 Eur
e/ Spôsob financovania projektu: vlastné zdroje
III. zrušuje
uznesenie č. 35/2011
Uznesenie č. 49/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu starostu obce o zámere Národnej diaľničnej spoločnosti umiestniť veľké
odpočívadlo v rámci výstavby diaľnice D 1 v katastri obce Turany
II. súhlasí
s umiestnením veľkého odpočívadla podľa predloženej projektovej dokumentácie
5. Schválenie uznesenia

Ing. Antalík predniesol návrh uznesenia.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 9 (Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Ing. Čanády, Bc. Čanádyová, Mgr. Adamov, Mgr.
Mišutová, JUDr. Liskaj, Mgr. Kračmer, Mgr. Hrivnáková)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Jesenský)
Poslanci schválili uznesenie zo 7.zasadnutia OZ.
6. Záver
Zo strany poslancov OZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce
I. overovateľ : Mgr. Peter Kračmer
II. overovateľ : Mgr. Marta Hrivnáková
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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