ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2015 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, Martin Kručinský, Roman Maťko
hlavný kontrolór : Mgr. Peter Kračmer
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. Jozefa Michlíka a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Jaroslav Hlavatý, p. Martin Kručinský a p. Alena Šimková.

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o plnení uznesení
5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
7. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2015
8. Rozpočet obce Turany na rok 2016
9. Návrh Dodatku č.1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
10. Návrh Dodatku č.2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Turany
11. Rôzne
12. Diskusia a interpelácie poslancov
13. Schválenie uznesenia
14. Záver
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 podľa pozvánky :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing.Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj,
Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za overovateľov p. Jozefa Michlíka a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú.
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol poslancov JUDr. Ľubomíra Liskaja,
p. Ing. Jaroslava Hlavatého, p. Jozefa Michlíka a p. Martina Kručinského.
Hlasovanie za návrhovú komisiu :
Za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Ing. Dušan Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj,
Martin Kručinský, Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil správu o plnení uznesení (príloha č.1).
Uznesenie č.30/2015 ukladá Komisii pre ekonomiku a plán v spolupráci s učtárňou a hlavným
kontrolórom prerokovať vypovedaciu schopnosť vyúčtovania transferov prevádzkarni obce
Turany. Uznesenie je splnené, na zasadnutí komisie sa dohodli na forme ako by mala správa
vyzerať.
Uznesenie č.38/2015 – uznesenie sa plní. Minulý týždeň zasadal tím, ktorý pripravuje zámer
spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zhodli sa, že je nutné zadať
vypracovanie PHSR odbornému spracovateľovi.
Uznesenie č.40/2015 – OZ schvaľuje zámer vybudovania parkovacích miest v južnej časti
obce medzi ulicami Obchodná a ČA. Preberala to aj obecná rada. Odporúča túto akciu
realizovať v roku 2016.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak v súvislosti s uznesením č.38/2015 informoval o výzve
Ministerstva životného prostredia na zatepľovanie budov, kde jedna z podmienok na podanie
žiadosti je mať schválený PHSR. Žiadosti sa môžu podávať do 15.1.2016 a z tohto dôvodu
navrhujeme schváliť uznesenie, že OZ schvaľuje predĺženie platnosti PHSR do 2016.
Ing. Jaroslav Hlavatý požiadal, aby sa správa o uznesení, nakoľko ju poslanci nedostávajú
v predstihu, čítala tak ako to bolo predtým, znenie uznesenia a plnenie.
Ing. Dušan Novysedlák sa zaujímal o uznesenie č.42/2015, ktorým OZ ukladá zástupcovi
starostu aktualizovať cenník Prevádzkarne obce Turany pre obec.
Zástupca starostu Roman Maťko – cenník prevádzkarne pre obec je vypracovaný, platí
od 1.1.2016.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak požiadal zástupcu starostu, aby zabezpečil doručenie
cenníka poslancom.
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JUDr. Ľubomír Liskaj zdôraznil, že sa jedná o dve cenníky – jeden je pre obec a druhý
pre občanov a ostatných odberateľov.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 43/ 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 17.09.2015 do 09.09.2015
5. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer preložil správu o výsledkoch vykonaných
kontrol v období 17.09.2015-09.12.2015 (príloha č.2).
Počas kontrol neboli zistené žiadne závažné porušenia.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 43/ 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 17.09.2015 do 09.09.2015
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil plán kontrolnej činnosti na I.polrok
2016 (príloha č.3).
Ing. Ivan Jesenský sa zaujímal, či bude HK pokračovať v kontrole dane z nehnuteľnosti
v II.polroku 2016. Mgr. Peter Kračmer potvrdil, že kontrola je naplánovaná na II.polrok.
Ing. Dušan Novysedlák odporučil vykonať kontrolu účtovných operácií na základnej škole.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak doplnil, že aj za účasti pracovníčok učtárne.
P. Martin Kručinský – vzhľadom na zákon o rozpočtových pravidlách by sme mali k trištvrte
roku vyhodnocovať činnosť príspevkovej organizácie, či je v strate alebo zisku. Mala by byť
predložená správa a obecné zastupiteľstvo rozhodnúť, či príspevková organizácia bude
pokračovať aj ďalšom roku, alebo v prípade schodku, z čoho bude vyrovnávaný. Zaoberala sa
tým komisia, ešte nie je jasné akou formou to budeme robiť, lebo predtým bol komisii
predkladaný aj návrh rozpočtu prevádzkarne, čo za posledné dva roky nie je. A z tohto aj
vznikla úloha vykonať kontrolu dodávateľských aj odberateľských faktúr prevádzkarne obce.
Navrhol, aby sa tým zaoberali na ekonomickej komisii za účasti hlavného kontrolóra
a pripravili návrh na ďalšie zastupiteľstvo ako to bude prebiehať.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 44/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo
ukladá
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu finančného hospodárenia Základnej školy
v Turanoch za rok 2015
T : do 30.06.2016
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7. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2015
Ing. Monika Bačeová predložila návrh na 2. úpravu rozpočtu obce (príloha č.4).
P. Martin Kručinský – ekonomická komisia odporúča schváliť návrh na 2. úpravu rozpočtu.
Ako poslanec mal výhradu k tomu, že zastupiteľstvo býva každé tri mesiace, ale bolo by
dobré, aby sa niektoré položky prerokovali v zastupiteľstve ešte pred schválením úpravy.
Ing. Dušan Novysedlák mal pripomienku k tomu, že keď sa dohodneme na kapitálových
výdavkoch, nemalo by sa to zabezpečovať len posledný štvrťrok. Mali by sme to naplánovať
priebežne na celý rok.
Starosta obce súhlasil, ale treba aj povedať, že keď sa schváli rozpočet, neznamená to, že tú
sumu môžeme použiť hneď od nového roku, taktiež kapitálové výdavky si vyžadujú
projektovú dokumentáciu, povoľovacie konanie, zabezpečenie súťaže. Ale je pravda,
že niektoré akcie sme mohli zabezpečiť včaššie.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – niekedy je možno krok schvaľovania predbehnutý
realizáciou, zároveň dodal, že príjmy, ktoré sa upravujú vyvolajú zmenu aj na strane
výdavkov, takže vo veľa prípadoch, hlavne čo sa týka bežných výdavkov, ani nie je možnosť
sa k tomu negatívne vyjadriť. Ide hlavne o kapitálové výdavky, kde poslanci by mali mať
možnosť dopredu rozhodnúť o realizácii. Odporúča schváliť návrh úpravy rozpočtu.
Zástupca starostu Roman Maťko – súhlasil s poslancami. Máme vypracovaný predbežný
odhad na akcie, ale nie vždy sa to dá dodržať. Kapitálové investície naplánované na rok 2015
boli skoro všetky splnené. Ulica Fatranská bola navrhovaná kvôli tomu, že sme predpokladali,
že dôjde k dohode s firmou Váhostav a že ulice Jánošíkova a Moyzesova sa vyasfaltujú,
a tým by sa celá tá časť aj Fatranskou uzavrela, ale to nevyšlo, preto sme ani Fatranskú ulicu
neriešili. Ulica Školská – mali sme rozpracovaný projekt, hľadali sme najvhodnejšie riešenie,
potom prišla výzva na zdravotné stredisko a už sa nezrealizovalo. Mali by sme si hneď
na prvom zastupiteľstve na začiatku roka určiť priority, čo budeme robiť, aby sme to všetko
stihli.
Ing. Ivan Jesenský – kvôli informovanosti chýba jedno zastupiteľstvo. Pridáva sa k tomu,
že by to malo byť, pretože teraz už len môžeme konštatovať a prijať úpravu. Ale je vidieť,
že kus roboty sa v obci spravilo. Zaujímal sa, či suma na parkovisko v južnej časti,
rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Krížna je konečná. Zástupca starostu odpovedal, že
je to konečná suma.
Ing. Dušan Antalík – už v minulom volebnom období poukazoval na to, že sa porušuje
uznesenie, ktoré hovorí, ako sa má meniť rozpočet, ako sa má narábať s peniazmi, keď sa
budú meniť kapitoly rozpočtu. Sme postavení pred hotovú vec, nie je s tým spokojný. Na
rekonštrukciu Družstevnej a Mierovej sa navýšil rozpočet o 17.000,- €, čo je 28% navýšenie.
Očakával, že pri prerokovávaní zmeny sa bude návrh na úpravu a rozpočet premietať, aby to
videli aj prítomní občania.
Zástupca starostu Roman Maťko – vo februári sme nemali cenové ponuky, dali sme odhad
60.000,- €.
P. Martin Kručinský – urobí sa podľa už vyasfaltovaných ulíc, koľko nás stojí zhruba meter
vyasfaltovania komunikácie, ale treba to brať len ako hrubý odhad.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – boli tam problémy s odvodnením, vznikli tam práce
naviac, cesta bola nevhodne vyspádovaná.
Ing. Ivan Jesenský – Mierová ulica bola plánovaná len po most, aj preto vzniklo to navýšenie.
Ing. Jaroslav Hlavatý – myslí si, že obec neporušila žiadne rozpočtové pravidlá ani žiadne
uznesenie. Keď sa pozrieme na kapitálové výdavky, upravili sme ich o 10.000,- €.
Na zastupiteľstve sme sa dohodli na rozdelení kapitálových výdavkov. Niektoré boli
nad a niektoré pod čiarou. Tá čiara znamenala to, že tie nad čiarou urobíme prvé a ak nám
zostanú prostriedky urobíme aj tie pod čiarou. Ale okolnosti sa vyskytli také, že jednoducho
tie spod čiary sa dostali nad čiaru.
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Hlasovanie za schválenie návrhu na 2. úpravu rozpočtu na rok 2015 :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Novysedlák, Jozef Frkáň, Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský,
Roman Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Dušan Antalík)
2. úprava rozpočtu na rok 2015 bola schválená.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na II. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2015
II. schvaľuje
II. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2015
8. Rozpočet obce Turany na rok 2016
Ing. Monika Bačeová predložila návrh rozpočtu na rok 2016 (príloha č.5). Rozpočet
obsahuje všetky náležitosti, ktoré musí podľa zákona obsahovať. Kapitálové výdavky nie sú
rozdelené, rozdelia sa na základe návrhov poslancov.
P. Martin Kručinský – odporúča rozpočet na rok 2016 schváliť, ale má pozmeňujúci návrh
v oblasti daniach z príjmov a kapitálového majetku. Komisia navrhuje zvýšiť príjmy aspoň
na úroveň úpravy rozpočtu, ktorá bola. V návrhu rozpočtu na rok 2016 uvažujeme s príjmami
z podielových daní na úrovni 1.030.000,- €, ale už v rámci pozitívneho vývoja v tomto roku
sme nad hranicou 1.095.000,- €, čo je zverejnené na stránke Ministerstva financií. Tak preto
má komisia pozmeňovací návrh, aby sa uvažovalo s príjmom z podielových daní na úrovni
1.095.600,- € s tým, že rozdiel bude použitý ako prebytok, takže by sme schvaľovali
prebytkový rozpočet s prebytkom 65.600,- €.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak - pri tvorbe rozpočtu sme túto informáciu nemali,
následne Ministerstvo financií zverejnilo prognózu a ekonomická komisia navrhuje prognózu
zapracovať do nového rozpočtu.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok
2016 (príloha č.6). Čo sa týka štruktúry a tvorby rozpočtu je dodržaný Zákon č.583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet bol zverejnený 15 dní
pred prerokovaním na úradnej tabuli aj na internete. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade
s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtované príjmy, výdavky ako aj
stav majetku a záväzkov obce Turany. Na základe uvedených skutočností predložený návrh
rozpočtu obce Turany na rok 2016 odporúča schváliť.
Ing. Dušan Antalík – v návrhu rozpočtu sa oproti tomuto roku znížili kapitálové výdavky
o 65.000,- €. V súvislosti s tým, že by sme mali schvaľovať prebytkový rozpočet navrhol,
či by sme rovno nezakomponovali tie peniaze do kapitálových výdavkov.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – môžeme, ale nemusí sa to teraz, môže sa to urobiť
rovno pri rozdelení kapitálových výdavkov.
Ing. Monika Bačeová – kapitálové výdavky sa neznížili. Pri tvorbe rozpočtu sa brali do úvahy
príjmy, ktoré sú, tie východiskové sme ešte nepoznali. Rozpísali sa bežné výdavky, čo zostalo
sa dalo na kapitálové výdavky. Tým pádom, že sa toto navýšilo, môžu sa navýšiť kapitálové
výdavky. Bežné výdavky by mali byť pokryté tými príjmami, čo boli plánované.
P. Martin Kručinský – z dvoch dôvodov navrhol schvaľovať rozpočet ako prebytkový. Prvý
dôvod je ten, že prognóza je výrazne vyššia ako bola rozpočtovaná, je tam nejaké riziko,
že nemusí byť naplnená a druhý dôvod je ten, že ideme do aktívnejšej činnosti z hľadiska
dotácií, čerpania eurofondov, tak je dobre mať prebytkovú rezervu na niečo, čo nám môže
prísť budúci rok. Môžeme to riešiť úpravou na zastupiteľstve.
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Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – kapitálové výdavky na rok 2015 boli vo výške
133.000,- €, až po úprave sa to zvýšilo na 201.000,- €. A to isté sa stane v budúcom roku.
Keď prídu vyššie podielové dane, pôjde viac do kapitálových výdavkov.
Ing. Dušan Antalík - vychádzal z predpokladu plnenia, z posledných čísel.
Hlasovanie za pozmeňovací návrh komisie pre ekonomiku a plán zvýšiť príjmy o 65.000,- €
a schváliť rozpočet ako prebytkový rozpočet :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Pozmeňovací návrh komisie pre ekonomiku bol prijatý.
Hlasovanie za schválenie rozpočtu obce Turany na rok 2016 :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Rozpočet na rok 2016 bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 46/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
1. návrh rozpočtu obce Turany na rok 2016
2. návrh programového rozpočtu na rok 2016
II. schvaľuje
1. rozpočet obce Turany na rok 2016 s tým, že príjmy budú vo výške 2.027.215,- € a výdavky
1.962.215,- €, prebytok rozpočtu 65.000,- €
2. programový rozpočet obce Turany na rok 2016
III. berie na vedomie
1. návrh rozpočtu obce Turany na roky 2017 a 2018
2. návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018
3. odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Turany na rok 2016
Vystúpenia občanov :
P. Monika Ďubáková – v súvislosti so zverejňovaním materiálov na OZ uviedla, že sú
na zastupiteľstve aj starší občania, ktorí nemajú internet, nevedia s ním robiť, treba brať aj
na nich ohľad.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – zástupca starostu zabezpečí premietanie od budúceho
zastupiteľstva.
P. Jozef Skucok – vystúpil s viacerými otázkami pre starostu:
- nepáči sa mu, že na ľudí nemá jeden meter, jedná sa o parcelu v Políku, kde je Brxa,
Dubovec a Bízik. Starosta napísal list Oľge Skucokovej, aby pokosili pozemok, lebo dostanú
pokutu. Ak vyrovná terén a oni to potom nahádžu naspäť, chce vedieť, kde dali, čo pokosili si
záhradky. Dali to na tú parcelu, ktorú starosta spomína v liste, že ju treba skosiť. Alebo to
hodili do Studenca.
- je za triedenie odpadu, dali sa kontajnery. Ale keď Brantner vysýpa sklo, nech si to
pozametá. Nepáči sa mu, že ku Domu smútku sa dali kontajnery. Kto bude zodpovedať
za poriadok?
- ďalej sa vyjadril k asfaltovaniu ciest – asfaltovali aj cez dážď. Tak urobené cesty ako sú
Mierová a Družstevná to je na hanbu. Stojí tam voda. Taktiež Bazovského ulica.
- zistil z internetu, že starosta má právničku. Má obhajovať aj Turancov. Teraz je jeden spor
s občanom, ale je to poslanec, tak sa pýta, či je to len pre poslancov. Obec za jej služby platí.
Prečo to nie je vyhlásené, že ak majú občania nejaké problémy, nech sa na ňu obrátia.
- ďalej spomenul problém s opitým občanom, ktorého našli ľudia pri cintoríne ležať. Aj keď
je z rodiny, nie je povinný ho odťahovať. Obecní policajti nemajú chodiť za ním, aby sa oňho
postarať.
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Starosta obce – k prvej otázke uviedol : bolo to na podnet p. Bízika. Listy kvôli
neudržiavaným pozemkom sme posielali viacerým majiteľom pozemkov. V liste bolo
uvedené, že podľa zákona sem povinní to ohlásiť pozemkovému úradu, ktorý môže udeliť
pokutu. Volal s p. Murčekom, povedal, že to dajú do poriadku, vysvetlili si to a považuje to
za uzavretú vec.
Zástupca starostu Roman Maťko – pokiaľ ide o vývoz kontajnerov na separovaný zber trvalo
nám dlhšie rokovanie s Brantnerom, kvôli tomu odkedy budú schopní ich vyvážať. Chceme
vyčleniť finančnú čiastku na postupné vydláždenie miest pod kontajnermi.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – teraz je prechodné obdobie. Keď začne platiť nový
zákon o odpadoch, bude povinnosťou oprávnených organizácií odoberať bezodplatne
vytriedený odpad od obcí. Do tej doby musíme vývoz zálohovať a potom dôjde k preplateniu
nákladov na separovaný zber.
Zástupca starostu Roman Maťko - asfaltovanie Družstevnej a Mierovej ulice - bolo náročné
nájsť také riešenia, aby voda netiekla do dvorov. Sám bol pri asfaltovaní, Družstevná je
spravená dobre, Mierová po most je taktiež dobre. Úsek od mosta po Dom smútku chceme
tam ešte na jar spraviť obrubníky a odvodniť to. Tiež by sme boli radi, aby to bola rovná
ulica, riešili sme to s odborníkmi, ktorí nám povedali, že je to možné, aby bola ulica rovná,
ale musí sa to robiť na dva razy. To znamená, že sa musí najprv spraviť podklad, ktorý to
zrovná a potom sa ťahá súvislá 6 cm vrstva. Dá sa to, robí sa to bežne, ale predražuje to celé
dielo o 70%.
Starosta obce – obec má právničku JUDr. Tatarkovú, ktorá zastupuje len obec a nie občanov.
Ide o spor, kde p. Žajdlík žaloval obec.
JUDr. Ľubomír Liskaj – p. Žajdlík žaloval obec ako predávajúceho a tým, že obec predala
jemu s manželkou, bol tiež žalovaný. Zastupoval sám seba, nezastupovala ho
JUDr. Tatarková. Zatiaľ súd v prvej inštancii vyhrala obec.
P. Pavel Pohánka príslušník Obecnej polície – tento zákrok, ktorý spomína p. Skucok
nevykonal. Pokiaľ nájdu takúto osobu počas zimy, hrozí nebezpečie podchladenia a nejaví
známky komunikácie, volajú záchranku. Pokiaľ je to cez leto, vidíme, že má vypité, prídeme
ho skontrolovať za nejaký čas.
P. Vladimír Burica – vysvetlil ako to je so skončením pobočky VÚB v Turanoch, pretože sa
šíria reči, že skončili kvôli nájmu. Pred 2 rokmi chceli určité stavebné úpravy, tak to urobil.
Minulý rok požiadali o zníženie nájmu, tak ho znížil. A potom banka poslala list,
že nepredlžuje nájomnú zmluvu. Sám sa snaží sem dostať niektorú banku, oslovil už sedem
bánk, väčšina nemá záujem, majú sa vyjadriť ešte dve.
Starosta obce – bankomat zostáva.
P. Slavomír Konderla sa zaujímal či nie je možné umiestniť dopravné zrkadlo pri pizzérii
a či sa neuvažuje o dobudovaní chodníka po koniec Turian na ulici Osloboditeľov.
Starosta obce – uvažujeme o tom, len to treba dať do plánu.
Ing. Dušan Antalík – ak išlo banke o nájom, či by obec neponúkla priestory.
P. Vladimír Burica – treba si uvedomiť, že je tam nepriestrelné sklo, mreže, miestnosť
pre trezor, čiže to stojí veľa prerobiť priestory podľa požiadaviek banky.
P. Alena Šimková – banka sa správa ako súkromný podnik. Banka minimálne dva roky
dopredu rieši čo zruší, čo upraví. Určite sa banka nerozhodne z roka na rok, že sem príde.
Taktiež existujú analýzy a banky si ich postupne preberajú. Je pravda, že ľudia chodia po
práci do obchodných centier a banky sa tomu prispôsobujú. Ďalšia vec, že na tej prevádzke
musia byť minimálne dvaja ľudia.
P. Ivan Grilus – z Turian chcete vytvoriť mesto. Čím sa chcete pochváliť? Otvorené dvory,
nevysporiadané pozemky, ulice ako Malý Riadok, Kollárova ulica, týmto sa chcete
prezentovať? V Sučanoch je viac ľudí, viac závodov a tí nejdú. Aký je dôvod? Väčšie dane,
primátor bude mať väčší plat, zvýšite počet policajtov, počet úradníkov.
Starosta obce – bolo to odsúhlasené ešte v roku 2009. Treba si uvedomiť, že už v minulosti
sme mali strediskové obce. Ide sa robiť reforma verejnej správy, idú sa zlučovať obce,
lebo nie je ekonomické fungovanie malých obcí. Rozhodne sa to po voľbách. Boli úvahy,
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že to bude podobne ako v Poľsku, kde územia majú 10-15 000 ľudí. Keď si spočítame ako je
to v Turci, je predpoklad, že bude fungovať centrálna obec – možno to budú Vrútky alebo
Sučany. V tom prípade by boli Turany ohrozené. Zatiaľ sa to mestám nerobilo. Mesto je
výzva pre budúce generácie, aby sa zabezpečil rozvoj. Dane sa odvíjajú od veľkosti obce
a od rozhodnutia poslancov a plat starostu sa nemení tým, že sa staneme mestom.
P. Martin Kručinský – dane závisia aj na Ministerstve financií.
Zástupca starostu Roman Maťko – reforma ESO je zložená z dvoch častí – reforma verejnej
správy a reforma samosprávy. Po voľbách sa spustí. Prečo to neberiete tak, že je to pre nás
česť? Obci bolo prinavrátené to, čím bola 600 rokov, bola mestom. A je na nás, aby sme ju
pretvorili na pekné mestečko.
P. Marta Majeríková – zaskočilo ju, že obecný úrad nemal vedomosť o tom, že banka končí.
Väčšina starších ľudí má účty vo VÚB. Ak príde nová banka, tak sa zmení aj bankomat.
Obec nie je schopná vstúpiť do rokovania s bankou, aby tu VÚB zostala?
Starosta obce – banka nám to oznámila ako posledným. Hneď na druhý deň rokoval
s regionálnym riaditeľstvom v Žiline a až potom prišli. Rokoval aj s inými bankami – poštová
banka je schopná týchto klientov prebrať. Okrem toho rokuje o privátnej pošte, ktorá by bola
v južnej časti obce. Ale zatiaľ nie je nič isté.
P. Miroslav Fúčela – je rád, že sme mesto a navrhol pomenovať námestie obce ako námestie
Bazovského.
P. Monika Ďubáková – problémom banky boli otváracie hodiny. Ľudia sú vtedy v práci a keď
prídu z práce, banka už bola zavretá. To isté je aj s poštou. Mala by byť otvorená aj v sobotu.
Starosta obce – už sme to s poštou riešili, dali sme požiadavku, aby bola otvorená aj v sobotu,
ale neboli ochotní. Znovu budeme s nimi rokovať.
P. Martin Kručinský – aj občania by mali dať najavo svoju nespokojnosť, napísať sťažnosť.
Keď som klientom banky, ktorá ruší pobočku, tak im dám najavo, že pôjdem inam. A to isté
pošta. Osobne písal asi dvakrát sťažnosť na poštu. Koľko z občanov tak urobilo? Je to aj
na občanoch, aby dali najavo, že to má byť inak.
P. Jozef Skucok upozornil na zvýšený počet túlavých psov v obci.
9. Návrh Dodatku č.1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
P. Tatiana Feriančeková predložila návrh Dodatku č.1 k VZN o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (príloha č.7)
Od 1.1.2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch a ten mení aj zákon č.582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pre drobný stavebný odpad je nová definícia a to „odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“. Zákon ukladá obciam povinnosť zaviesť
množstvový zber drobných stavebných odpadov, čo znamená, že ten komu drobný stavebný
odpad vznikne bude zaň platiť miestny poplatok. Zákon určuje rozpätie sadzby poplatku
od 0,015 do 0,078 € za kilogram odpadov. Pre rok 2016 navrhujeme sadzby poplatku 0,020 €
za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Zástupca starostu Roman Maťko - celé VZN o odpadoch budeme robiť nanovo v prvej
polovici budúceho roka.
Ing. Dušan Novysedlák – stavebný úrad vydáva povolenia na stavebné úpravy, už pri tomto
povolení by sa mohlo s takýmto niečím počítať.
P. Martin Kručinský – ekonomická komisia odporúča doplniť do dodatku aj inú možnosť
platby ako len v hotovosti.
JUDr. Ľubomír Liskaj navrhol, aby sa návrhy VZN posielali aj poslancom v deň, keď sa
vyvesia na úradnú tabuľu.
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Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
II. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s navrhnutými zmenami (bezhotovostné platby)
10. Návrh Dodatku č.2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území obce Turany
Ing. Monika Bačeová predložila návrh Dodatku k VZN o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (príloha č.8). Toto VZN určuje výšku dotácií,
ktoré dávame škole a škôlkam na jeden výkonový ukazovateľ. Ročná výška dotácie sa určí
ako súčin počtu detí k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ určený vo VZN. Nakoľko počet detí v MŠ klesol
oproti roku 2014 a od januára je schválené navýšenie miezd o 4% je potrebné navýšiť
normatív na jeden výkonový ukazovateľ.
Hlasovanie za schválenie Dodatku k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Dodatok č.2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 48/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Turany
II. schvaľuje
Dodatok č. 2 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
na území obce Turany
11. Rôzne
Zástupca starostu Roman Maťko :
– podľa zákona je zastupiteľstvo povinné prerokovať plat starostu jedenkrát ročne.
Navrhujeme ponechať pôvodný plat.
- PHSR – navrhujeme predĺžiť platnosť do 31.12.2016 s doplnkami
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- prišla nám ponuka na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom a účelovej
komunikácii od p. Gomolovej, celková výmera pozemkov je 25.000 m². Ponúka nám ich
za 30,- €/m². Komisia neodporučila odkúpenie.
- v súvislosti s projektom, ktorý môžeme podať do 15.1.2016, súčasťou žiadosti musí byť aj
uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie predloženie projektovej
dokumentácie a predloženie žiadosti na obnovu a zníženie energetickej náročnosti obecného
úradu. Starosta obce spresnil, že sa jedná o výmenu okien na prízemí, žiariviek, postavenie
sedlovej strechy a chceli by sme pripraviť šachtu pre výťah.
Zástupca starostu pokračoval - od januára chceme začať pracovať na príprave projektov
na dom služieb aj škôlky.
P. Martin Kručinský – ak budeme riešiť projekt na dom služieb, mali by sme predtým
rozhodnúť, čo s tým ideme robiť.
Zástupca starostu Roman Maťko ďalej navrhol zrušiť časť uznesenia č.59 z roku 2014,
ktorým OZ dalo kompetenciu starostovi obce robiť úpravy rozpočtu vo výške 2% celkových
výdavkov.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer – na konferencii hlavných kontrolórov riešili
aj prenechanie kompetencií, ktoré má obecné zastupiteľstvo starostovi. Často sú tieto
uznesenia zmätočné a najjednoduchší spôsob ako to riešiť, je odkázať uznesenie na konkrétny
paragraf, odsek a písmeno zákona o rozpočtových pravidlách. Preto je teraz navrhnuté
uznesenie v zmysle paragrafu 14 ods.2 písm. a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Hlasovanie za zrušenie uznesenia č.59/2014 časť III. a schválenie prenechania kompetencie
starostovi obce podľa Zákona č. 583/2004 § 14 ods.2 písm a) :
Za – 8 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Frkáň, Ing. Hlavatý, JUDr. Liskaj,
Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Ing. Antalík, Kručinský)
Ing. Novysedlák nebol počas hlasovania prítomný.
Prenechanie kompetencie starostovi bolo schválené.
Zástupca starostu Roman Maťko informoval o zámere zakúpiť traktor na zabezpečenie
obhospodarovania obecného lesa. Ďalej pokračoval žiadosťou p. Raffaja firma RAELM
o odkúpenie pozemku pri Osive, kde chcel postaviť polygrafickú výrobu. Komisia
neodporúča odpredaj tohto pozemku, z dôvodu, že sú tam parcely pre rodinné domy
a pozemok nemôžeme predať priamo tomuto záujemcovi, musí ísť dražbou. Takisto
p. Miklošová žiada o odkúpenie pozemku, musí byť dražba. Ďalej oznámil, že p. Matúška,
ktorý mal prenajatý bar na štadióne podal výpoveď. K 1.12.2015 sme nájom ukončili,
do konca roka si musí vyplatiť všetky podlžnosti, ktoré má. Hľadáme nových nájomcov.
P. Martin Kručinský - súvislosti s firmou RAELM, nemôžeme im ponúknuť iné priestory?
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – navrhol mu iný pozemok, sú tam súkromné pozemky
vo vlastníctve občanov Turian, s ktorými by sa musel dohodnúť.
To územie nie je pre obec využiteľné, je to v katastri Turian.
Zástupca starostu Roman Maťko – ďalšiu žiadosť sme dostali od majiteľov bytoviek
na Sadovej ulici, kde býva p. Špaček, p. Fekečová, p. Krasuľa o kúpu pozemku.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – v minulosti, keď sme tento pozemok získali, keď sa
bytovky predávali vtedy ho odmietli kúpiť celý ako dvor. Teraz chcú kúpiť aj pozemok,
kde sú postavené ich búdy, podľa nás by sa tam dalo postaviť asi 6 garáží. Tieto pozemky
musia ísť na predaj verejnou súťažou.
Zástupca starostu Roman Maťko – nemôžeme to predať priamo týmto záujemcom,
nevzťahuje sa na to ani prípad hodný osobitného zreteľa. Ďalej zástupca starostu navrhol
vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór si dobre plní svoje pracovné povinnosti, schváliť
hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu vo výške 30% z mesačného platu za mesiac
november a december.
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JUDr. Ľubomír Liskaj navrhol, aby to bolo v znení vo výške 5% za mesiace január
až december.
Ing. Jaroslav Hlavatý – vie, že to bude znieť z jeho strany ako zaujatosť, ale za plnenie
povinností má plat. Odmenu by mal dostať za to, čo urobil navyše nad svoje povinnosti.
P. Jozef Frkáň – nie je to tak dávno, keď sme tu sedeli pred voľbami a pán kontrolór vtedy
povedal, že ako sa všetko rozkráda na obecnom úrade.
Hlasovanie za návrh JUDr. Liskaja schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 5%
za mesiace január až december za rok 2015 :
Za – 8 (Ing. Jesenský, Šimková, Kocholová, Michlík, Ing. Antalík, JUDr. Liskaj, Kručinský,
Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Frkáň, Ing. Hlavatý)
Ing. Novysedlák nebol počas hlasovania prítomný.
Odmena hlavnému kontrolórovi bola schválená.
Ing. Dušan Antalík predložil písomné vyhlásenie, v ktorom uvádza, že od 1.1.2016 bude
vykonávať mandát bez odmeny. A zároveň navrhuje a žiada, aby jeho odmeny so všetkými
príslušnými odvodmi boli rozdelené a vyplatené obidvom materským škôlkam.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – odmenu musí prijať a potom rozdeliť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
plat starostu obce v zmysle
II. určuje
v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce
Ing. Miroslava Blahušiaka vo výške 2308,- Eur
Uznesenie č. 50/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh predĺženia platnosti strednodobého plánovacieho dokumentu Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Turany s doplnkami do 31.12.2016
II. schvaľuje
predĺženie platnosti strednodobého plánovacieho dokumentu Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Turany s doplnkami do 31.12.2016
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
ponuku p. Oľgy Gomolovej zo dňa 28.10.2015 na usporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom a účelovej komunikácii na parcelách KN-C 2635/1 o výmere 419 m², KN-C
2732/9 o výmere 928 m² a KN-E 2397/1 o výmere 23017 m²
II. nesúhlasí
s ponukou p. Oľgy Gomolovej zo dňa 28.10.2015 na usporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom a účelovej komunikácii na parcelách KN-C 2635/1 o výmere 419 m², KN-C
2732/9 o výmere 928 m² a KN-E 2397/1 o výmere 23017 m²
Uznesenie č. 52/ 2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. schvaľuje
spracovanie projektovej dokumentácie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia na obnovu
a zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu.
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Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. ruší
časť uznesenie OZ č. 59/2014 v znení : bod III. prenecháva starostovi obce kompetenciu
vykonávať zmeny v rozpočte do výšky 2% celkových bežných výdavkov, okrem mzdových
prostriedkov s podmienkou zachovania výšky celkových bežných výdavkov
II. schvaľuje
kompetenciu starostovi obce v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy podľa § 14, odst. 2 písmeno a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
Návrh na zakúpenie traktora na zabezpečenie obhospodarovania obecného lesa
II. schvaľuje
Zakúpenie traktora na zabezpečovanie obhospodarovania obecného lesa v celkovej
nadobúdacej cene do 25.000,- Eur bez DPH
Uznesenie č. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť Ing. Milana. Raffaja RAELM o kúpu pozemku p. č 3491/1 v k.ú. Turany (časť
Dielec) pre vybudovanie polygrafickej výroby
II. nesúhlasí
s odpredajom pozemku p. č. 3491/1 v k.ú. Turany, časť Dielec Ing. Milanovi Raffajovi
RAELM
Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť p. Evy Miklošovej o odkúpenie pozemku p. č 3492/0 v k.ú. Turany (časť Dielec)
za účelom výstavby RD
II. nesúhlasí
s odpredajom pozemku p. č 3492/0 v k.ú. Turany (časť Dielec) p. Eve Miklošovej za účelom
výstavby RD
12. Diskusia a interpelácie poslancov
P. Martin Kručinský – požiadal komisiu školstva a športu, aby sa zaoberala štatútom
rád škôl. Materské školy ani základná škola nemajú zverejnené tieto štatúty, čo by podľa
vyhlášky Ministerstva školstva malo byť. Preto chce, aby sa tým komisia zaoberala a tým aj
sledovala prácu rady škôl. Navrhol by, aby zastupiteľstvo poverilo komisiu školstva, športu,
aby dozrela na to, aby školské rady fungovali podľa toho, ako majú.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – momentálne nevie presne povedať, či je to
v kompetencii zastupiteľstva.
P. Martin Kručinský – je v rade školy a nevie napr. termíny dokedy je povinný riaditeľ školy
dať správu zriaďovateľovi, dokedy treba urobiť iné veci.
Ing. Ivan Jesenský – toto rieši školský zákon č.245, čo sa týka štatútu školských rád odpovie
na budúcom zastupiteľstve.
P. Martin Kručinský – ďalšiu požiadavku má na komisiu výstavby, životného prostredia,
verejného poriadku. V obci sa nenapravila situácia s parkovaním, nedodržiavaním zákazu
parkovania a vrakmi áut. Navrhol, aby sa komisia zaoberala tým, že by sa urobila propagácia
a daní občania boli upovedomení s nejakou lehotou na odstránenie, aby vedeli, že porušujú
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zákon, keď parkujú na trávnatých plochách, keď majú pred domom vrak, alebo stoja
na zákaze zastavenia.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – tento rok sme už z rozpočtu nemohli kúpiť značky.
Máme schválený pasport, kde je v dedine zóna zákaz státia od 22,00 do 6,00 hod. Čo sa týka
južnej časti obce, tam sme to neriešili, lebo je tam problém s parkovaním. Vraky a parkovanie
môžeme riešiť len na obecných pozemkoch.
P. Martin Kručinský – ak parkuje pred domom je to verejné priestranstvo. Aj keď je to jeho
pozemok, zo strany polície je to verejné priestranstvo a je to priestupok voči pravidlám
cestnej premávky.
JUDr. Ľubomír Liskaj – ak je to jeho vlastníctvo, tak to nie je verejný priestor.
P. Martin Kručinský – keď dneska nevieme ustriehnuť dva tri úseky zákazu státia, zastavenia,
tak neverí, keď spravíme kvôli zimnej údržbe zónu zákaz státia, že to budeme riešiť inak.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – musíme si ale aj položiť otázku, či sme schopní
v južnej časti vytvoriť toľko parkovacích miest, aby sme všetkých uspokojili.
P. Martin Kručinský – v komisii pre ekonomiku a plán sa zhodli, že čo sa týka rozpočtu,
komisia by chcela mandát, aby začali viac pracovať na príprave rozpočtu na rok 2017. Bolo
by vhodné rozpočet nejakým spôsobom inovovať, obsiahnuť kapitoly typu informačné
technológie, propagácia mesta.
Starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak – komisia môže v tomto konať samostatne, nemusí
mať mandát zastupiteľstva.
Ing. Ivan Jesenský – v súvislosti s vyrubovaním zelene v dedine, aj keď začneme na jar niečo
vysádzať, je to už neskoro, zlikvidovali sme stromy, ktoré pomáhali zlepšovať ovzdušie
v obci
- Stredná odborná škola v Turanoch končí, multifunkčné ihrisko je na pozemku VÚC, vždy
presadzoval, aby bolo na obecnom pozemku. Mali by sme požiadať o predaj toho pozemku.
- stará hasičská zbrojnica – mali by sme opraviť aspoň strechu
- znova vyšla mapa, v ktorej je uvedené Šútovské podhorie, požiadal starostu, aby znova
konal v tejto veci.
Ing. Dušan Antalík – dopočul sa, že starosta je v nejakej funkcii v Turvode.
Starosta obce – je v predstavenstve Turčianskej vodárenskej spoločnosti za Združenie miest
a obcí Turca a je to neplatená funkcia.
Ing. Dušan Antalík – navrhol, aby sa na betónovej ploche na štadióne v prípade priaznivého
počasia urobilo klzisko.
Zástupca starostu Roman Maťko – už sme to riešili a máme to v pláne.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.58/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť majiteľov rodinných domov č.820 a 821 o kúpu pozemku č.2539/1 za účelom riešenia
prístupu k rodinným domom a výstavby garáží
II. nesúhlasí
so žiadosťou majiteľov RD č.820 a 821 o odkúpenie pozemku č.2539/1
Uznesenie č.59/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 5% z platu za mesiace január až december za rok
2015
Uznesenie č.60/2015
Obecné zastupiteľstvo Turany
berie na vedomie
písomné vyhlásenie poslanca Ing. Dušana Antalíka, že od 1.1.2016 sa vzdáva odmeny
poslanca OZ
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13. Schválenie uznesenia
P. Martin Kručinský predniesol návrh uznesenia zo 7. zasadnutia OZ.
Hlasovanie za uznesenie :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Alena Šimková, Antónia Kocholová, Jozef Michlík, Ing. Dušan
Antalík, Jozef Frkáň, Ing.Jaroslav Hlavatý, JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Kručinský, Roman
Maťko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Ing. Dušan Novysedlák nebol počas hlasovania prítomný.
Poslanci schválili uznesenie zo 7.zasadnutia OZ.
14. 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 : Jozef Michlík
II. overovateľ : JUDr. Ľubomír Liskaj
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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