ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.11.2011 v MKS 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 JUDr. Ľubomíra Liskaja a Ing. Martina Čanádyho.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
komisiu v zložení : Ing. Ivan Jesenský, Mgr. Peter Kračmer, Bc. Oľga Čanádyová.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. Správa o plnení uznesení
5. Dodatok č. 1 k VZN obce Turany o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
6. Správa o činnosti komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri OZ
7. Informácie o činnosti ZŠ Turany, MŠ Kríţna a MŠ Obchodná
8. Delegovanie zástupcov obce do rady školy pri MŠ Obchodná a MŠ Kríţna
9. Prevod nehnuteľností
10. Ţiadosť BW Rakovo vo veci zmien a doplnkov k územnému plánu obce č.2
11. Rôzne
12. 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.
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 overovateľov JUDr. Ľubomíra Liskaja a Ing. Martina Čanádyho.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej komisie navrhol Ing. Jesenského,
Mgr. Kračmera a Bc. Čanádyovú.
Hlasovanie za zloženie návrhovej komisie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Návrhová komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení (príloha
č.1) a výsledky z kontroly opravy podchodu (príloha č.2).
p. Stančík (bývalý vedúci prevádzkarne) – prvý rozpočet na opravu podchodu bol
základný na najmenšie úpravy (protišmyková dlažba a základné opravy). Počas prác chodili
na kontrolné dni starosta obce aj Ing. Novysedlák a všetky práce sa robili na základe ich
požiadaviek. Práce komplikovalo aj to, že sa nezachovala žiadna dokumentácia a niektoré
nedostatky sa objavili až počas prác. Všetky práce na podchode sú riadne zdokladované.
Ing. Novysedlák – keby vedel, že to bude stáť toľko, bol by za to, aby sa urobilo výberové
konanie. Suma sa mu zdá značná.
Ing. Antalík sa zaujímal, či budú mať vlastníci domov v lokalite Na Mohylky kanalizáciu
do konca roka.
Starosta obce – myslí si, že do konca roka by to malo byť urobené, ale zaručiť to nemôže.
Závisí to od odboru životného prostredia a Turvod-u, obec nevydáva oprávnenie. Obec podala
žiadosť.
5. Dodatok č. 1 k VZN obce Turany o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Zástupca starostu predložil návrh Dodatku č.1 k VZN (príloha č.3).
Ing. Antalík – v návrhu je uvedené, že žiadosti sa majú podávať do 15.12., nemohlo by to byť
skôr kvôli tvorbe rozpočtu?
Ing. Jesenský – nie je to nutné, pretože komisia rozhoduje o výške príspevku žiadateľom
na základe možností obce a vychádza zo sumy, ktorá je vyčlenená v rozpočte.
Mgr. Kračmer – ponechal by podmienku predložiť čestné prehlásenie o vyrovnaní záväzkov
voči obci.
Ing. Jesenský – toto bude žiadať komisia od žiadateľov a potvrdí si to aj od obce.
Hlasovanie za schválenie Dodatku č.1k VZN :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.50/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Turany o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
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II. schvaľuje
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Turany o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
6. Správa o činnosti komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri OZ
Ing. Jesenský predložil správu o činnosti komisie (príloha č.4).
Ing. Novysedlák navrhol rozšíriť redakčnú radu Hlasu Turian.
Ing. Antalík sa zaujímal o využívanie kina v južnej časti obce.
Starosta obce – priestory kina sa dajú využívať, aj pokiaľ ide o premietanie filmov, ale je
problém s návštevnosťou.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.51/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
Správu o činnosti Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri OZ a informácie
o činnosti Základnej školy Turany, Materskej školy Krížna a Materskej školy Obchodná
16,00 h - vystúpenie občanov
p. Ing. Válek – ako je to s kanalizáciou Na Mohylky (starosta obce odpovedal to, čo v bode 4)
- príjazdová cesta do Turian od Martina – nie je možné tam vybudovať odbočovací pruh alebo
dať aspoň zákaz predbiehania?
Mgr. Kračmer – obec požiadala o zriadenie odbočovacieho pruhu, v odpovedi sa uvádza,
že s odbočovacími pruhmi sa ráta pri rekonštrukcii cesty E18. Nebolo uvedené, kedy to bude.
Starosta obce – o zákaz predbiehania požiadame.
7. Informácie o činnosti ZŠ Turany, MŠ Kríţna a MŠ Obchodná
Mgr. Klučiarovská predniesla informáciu o činnosti ZŠ, Mgr. Sobeková o činnosti MŠ
Krížna a Mgr. Buricová o činnosti MŠ Obchodná.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.51/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
Správu o činnosti Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri OZ a informácie
o činnosti Základnej školy Turany, Materskej školy Krížna a Materskej školy Obchodná
8. Delegovanie zástupcov obce do rady školy pri MŠ Obchodná a MŠ Kríţna
Zástupca starostu predložil návrh na delegovanie zástupcov obce do rady škôl.
Do rady školy pri MŠ Obchodná Ing. Čanádyho a Bc. Čanádyovú a do rady školy pri MŠ
Krížna Mgr. Mišutovú a p. Kručinského.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.53/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri OZ na delegovanie zástupcov
obce do rady školy pri materských školách
II. súhlasí
s delegovaním zástupcov obce do rady školy pri MŠ Obchodná : Ing. Martin Čanády, Bc.
Oľga Čanádyová a do rady školy pri MŠ Krížna : Mgr. Soňa Mišutová, Martin Kručinský
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9. Prevod nehnuteľností
Starosta obce informoval o troch žiadostiach – žiadosť JUDr. Liskaja s manželkou,
žiadosť Ing. Novysedláka s manželkou a Ing. Bolvanského a žiadosť p. Gubáša (príloha č.5).
Keďže ide o dvoch poslancov obecného zastupiteľstva, zámer bol zverejnený na úradnej
tabuli aj na webovej stránke obce.
Ing. Antalík – žiadosti boli prerokované aj v obecnej rade a boli odporučené na schválenie
OZ.
Hlasovanie o tom, že v prípade žiadosti JUDr. Liskaja s manželkou sa jedná o prípad hodný
osobitného zreteľa :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing.
Antalík, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (JUDr. Liskaj)
Hlasovanie o tom, že v prípade žiadosti Ing. Novysedláka s manželkou a Ing. Bolvanského sa
jedná o prípad hodný osobitného zreteľa :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Hlasovanie za odpredaj časti pozemku KN-C 2626/15 o výmere cca 37 m² k.ú. Turany
v prospech JUDr. Liskaja s manželkou :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing.
Antalík, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (JUDr. Liskaj)
Poslanci schválili odpredaj.
Hlasovanie za odpredaj časti pozemku KN-C 2624/8 o výmere cca 50 m² k.ú. Turany
v prospech Ing. Novysedláka s manželkou a v prospech Ing. Bolvanského :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili odpredaj.
Zástupca starostu informoval o ponuke p. Gubáša na odpredaj pozemku v lokalite Na
Mohylky. Obecná rada odporučila odkúpiť za cenu 1,- €/m².
Starosta obce informoval o dražbe, ktorá sa konala 9.11.2011. Vydražili sme pozemok
za 7.300,- €. Keďže v dražbe boli zahrnuté aj pozemky obce Valča a obce Trnovo, obec Valča
požiadala o odkúpenie časti parcely v k.ú. Valča.
Hlasovanie o tom, že v prípade žiadosti obce Valča sa jedná o prípad hodný osobitného
zreteľa :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Hlasovanie za odpredaj nehnuteľností parcela KN-C 162/4 a KN-C 162/22 v k.ú. Valča :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci odpredaj schválili.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.55/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh realizácie prevodu nehnuteľného majetku podľa §9a ods.8 písm. e/ zákona č.138/1991
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Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný
súhlas 3/5-ín všetkých poslancov
II. schvaľuje
1. odpredaj časti pozemku KN-C 2624/8 o výmere cca 50 m² k.ú. Turany v prospech Ing.
Dušana Novysedláka s manželkou Annou, obaja bytom Rybárska 517/20, Turany
v spoluvlastníckom podiele ½-ica a v prospech Ing. Jána Bolvanského, bytom Rybárska
517/20, Turany v spoluvlastníckom podiele ½-ica za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
Presná výmera bude stanovená geometrickým plánom. Dôvodom prípadu hodného
osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok nie je pre obec použiteľný a že slúži ako
vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov.
2. odpredaj časti pozemku KN-C 2626/15 o výmere cca 37 m² k.ú. Turany v prospech
JUDr. Ľubomíra Liskaja a manželky Jaroslavy, obaja bytom Rybárska 517/20, Turany
za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Presná výmera bude stanovená geometrickým
plánom. Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok nie je
využiteľný pre obec a že slúži ako prístupová komunikácia na pozemky vo vlastníctve
žiadateľov.
Uznesenie č.56/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť Karola Gubáša bytom Berlínska 2754, Tábor Česká republika vo veci ponuky
na odpredaj parcely KN-E 2703/1 o výmere 1.397 m²
II. ţiada
starostu obce, aby rokoval s Karolom Gubášom a ostatnými spoluvlastníkmi predmetnej
parcely o odkúpení za cenu 1,- €/m² za podmienky odkúpenia celej parcely
Uznesenie č.57/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu starostu obce o výsledkoch dražby nehnuteľného majetku vo vlastníctve E-Trade
Slovakia s.r.o. zo dňa 9.11.2011
II. schvaľuje
1. vydraženie nehnuteľností nachádzajúcich sa v :
k.ú. Valča : KN-C parc.č. 162/4 – orná pôda o výmere 612 m², KN-C parc.č. 162/22 –
orná pôda o výmere 24 m²
k.ú. Trnovo : KN-C parc.č. 248/54 – záhrady o výmere 283 m²
k.ú. Turany : KN-C parc.č. 2710 – orná pôda o výmere 1.339 m²
Obcou Turany ako vydražiteľom
2. zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením vydražených nehnuteľností vo výške 7.300,- €
Uznesenie č.58/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh realizácie prevodu nehnuteľného majetku podľa §9a ods.8 písm. e/ zákona č.138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný
súhlas 3/5-ín všetkých poslancov
II. schvaľuje
odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Valča :
parc. KN-C č.162/4 – orná pôda o výmere 612 m²
parc. KN-C č.162/22 – orná pôda o výmere 24 m²
Obci Valča za cenu 3,23 €/m², stanovenú znaleckým posudkom, t.j. za 2.054,28 €.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok nie je použiteľný
pre obec.
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10. Ţiadosť BW Rakovo vo veci zmien a doplnkov k územnému plánu obce č.2
Starosta obce informoval o žiadosti firmy BW Rakovo o vypracovanie zmien
a doplnkov č.2 územného plánu obce. Na 5 ha už môžu ťažiť, taktiež bolo schválené
uznesenie, že na 53 ha môžu ťažiť po vysporiadaní vlastníckych vzťahov. Nevidí dôvod, aby
sa v súčasnosti robili zmeny a doplnky. Firma sa musí najprv dohodnúť s vlastníkmi
pozemkov.
Zástupca starostu – nesúhlasí s vypracovaním zmien a doplnkov č.2. Je to náročný proces
a nie je potrebné riešiť to len kvôli ťažbe štrkov.
Mgr. Kračmer – nemali by sme ísť tou cestou, že keď si niekto zmyslí, zmeníme územný
plán.
Ing. Jesenský – nie je to v záujme obce a je proti tomu.
Ing. Novysedlák – komisia výstavby sa touto žiadosťou zaoberala. Vychádzali z platných
uznesení a stanovísk, že zastupiteľstvo sa týmto bude zaoberať po prijatí zmien a doplnkov
č.1 ÚP. V tejto súvislosti komisia súhlasila s vypracovaním zmien a doplnkov č.2.
Ing. Čanády – v komisii to posudzovali aj v súvislosti s povolením ťažby štrkov pre firmu
JAKZ, ktorá nie je taktiež vlastníkom pozemkov. A vyriešilo by to aj centralizáciu ťažby na
jednom mieste.
JUDr. Liskaj – firma JAKZ má súhlas vlastníka pozemku s ťažbou.
Ing. Novysedlák – časť občanov nechce predať pozemok, ale niektorí možno chcú.
Mgr. Hrivnáková – občania môžu predať pozemok aj teraz, je proti tomu, aby sme vychádzali
v ústrety firme.
Mgr. Adamov – je proti vypracovaniu zmien.
p. Pavelica (občan) – rozprával sa s p. Frankom, nech určí geometrickým plánom čo je jeho
a čo patrí iným. Doteraz tak neurobil.
Ing. arch. Burica (občan) – územný plán sa má robiť kvôli potrebám obce. Toto je lobing
jednej osoby alebo firmy. Už aj tých 53 ha nie je celkom šťastné riešenie, má to svoje
negatíva aj pozitíva, skôr viac negatív.
MVDr. Chrenko (občan) – firma nech rokuje najprv s majiteľmi pozemkov, takýmto
spôsobom ich chce obísť.
Starosta obce oznámil, že firma BW Rakovo nemá ani zaplatenú daň z nehnuteľnosti za roky
2010 a 2011.
Hlasovanie za vydanie nesúhlasného stanoviska s vypracovaním zmien a doplnkov č.2
Za – 7 (Mgr. Kračmer, Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Mišutová, Mgr.
Hrivnáková, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Ing. Antalík, Ing. Čanády, Ing. Novysedlák)
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.54/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
žiadosť firmy BW Rakovo o začatie konania vo veci zmeny a doplnky č.2 k Územnému
plánu obce Turany „Projekt Ťažba štrkov Turany“
II. nesúhlasí
so začatím konania vo veci zmeny územného plánu obce
11. Rôzne + 12. Interpelácie poslancov
Starosta obce informoval o rokovaní na fonde štátneho rozvoja a bývania. Ak bude
súhlasiť zastupiteľstvo, môžeme ponúknuť nájomníkom byty v bytovke na ČA na odkúpenie
do ich vlastníctva. Nájomníci by splácali úver banke a obec by teraz zaplatila penále 0,5% za
predčasné splatenie.
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Zástupca starostu predniesol vyhodnotenie PHSR.
Ing. Novysedlák sa zaujímal o cyklotrasy, dom opatrovateľskej starostlivosti, obecný rozhlas,
priemyselnú zónu.
Starosta obce – cyklotrasy – v rámci štrukturálnych fondov nie sú na cyklotrasy vyčlenené
peniaze, na rade obrany okresu sme dali požiadavku na riešenie cesty medzi Turanmi
a Sučanmi poza kanál vzhľadom na prípadné výnimočné situácie v regióne a dopravné
nehody
- dom opatrovateľskej starostlivosti – finančné prostriedky na takéto domy nie sú a nové
domy opatrovateľskej služby nebudú zaradené so siete opatrovateľských domov. Môže to
fungovať v podobnom režime ako kluby dôchodcov a bude to plne v réžii obce.
- rozhlas – podali sme žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov, neuspeli sme. Máme
zmluvne dohodnuté využitie káblového kanálu.
- priemyselná zóna – do konca roka máme pripraviť základné informácie.
p. Cecko upozornil na nezakrytý plynový uzáver pred obecnou bytovkou na ČA a že
budova nemá bleskozvod.
Ing. Válek – prečo nie aj v Turanoch pobočka Tesca?
Starosta obce – s Tescom sme rokovali, dali sme podklady pre prípadné umiestnenie
v blízkosti Spojenej školy. Odpoveď bola taká, že všetky podklady posielajú do Prahy a tam
posúdia, kde otvoria pobočku.
Ing. Antalík navrhol zaoberať sa PHSR samostatne a podrobnejšie.
Mgr. Adamov navrhol vypovedanie nájomnej zmluvy na štadión s MŠK ku dňu 31.3.2012.
Hlasovanie za návrh Mgr. Adamova:
Za – 8 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing.
Antalík, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Mgr. Mišutová, JUDr. Liskaj)
Návrh Mgr. Adamova bol schválený.
Mgr. Kračmer navrhol zverejňovať všetky faktúry a objednávky, nielen ako je podľa zákona
nad 1.000,- €.
Ing. Antalík – ekonomická komisia súhlasí a aj obecná rada odporučila schváliť tento návrh.
Hlasovanie za návrh Mgr. Kračmera zverejňovať všetky faktúry a objednávky :
Za – 8 (Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák)
Proti – 1 (JUDr. Liskaj)
Zdržal sa – 1 (Ing. Jesenský)
Návrh Mgr. Kračmera bol schválený.
Mgr. Kračmer –navrhol umiestniť značku obmedzenie rýchlosti a pozor chodci pri podjazde
a upozornil na smeti pri Váhu.
Ing. Novysedlák – v súvislosti s Krpeľanmi časť Dielec navrhol predložiť organizačné
zabezpečenie prechodu dotknutej časti na obec
- vyslovil nespokojnosť s asfaltovaním Moyzesovej ulice, už teraz sa to odlamuje, nie je to
odborne urobené a stálo to nemalé finančné prostriedky.
Starosta obce – je tam urobené veľké množstvo opráv a to spôsobuje deformácie, je to
vyspravenie pred budúcou konečnou úpravou a faktúru sme uplatnili na Turčianskej
vodárenskej spoločnosti.
Ing. Novysedlák informoval o možnosti uchádzať sa o grant a využiť ho v súvislosti
s úpravou pri evanjelickom kostole. Ďalej požiadal starostu obce, aby udelil p. Stančíkovi
(bývalému vedúcemu prevádzkarne) cenu starostu obce.
Mgr. Adamov navrhol zakúpiť dataprojektor a notebook.
Mgr. Hrivnáková informovala o sťažnostiach občanov na čoraz častejšie voľné pobiehanie
psov na cintoríne.
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Ing. Čanády navrhol v rámci opráv chodníkov v základnej škole riešiť aj státie áut na
Komenského ulici, aby tam mohli bezpečnejšie zastavovať rodičia, keď vozia deti do školy.
Ďalej navrhol posúdiť vhodnosť umiestnenia niektorých dopravných značiek, napr.
na Obchodnej ulici pred materskou školou je zákaz zastavenia a tiež na ulici Mohylka
a občania, ktorí tam majú svoje domy, nemôžu zastať pred vlastným domom.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.52/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Turany
Uznesenie č.59/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu starostu obce o možnosti prevzatia záväzku Obce Turany bankou Dexia a.s. na
splatenie zostatku úveru zo ŠFRB a súbežne poskytnúť hypotekárne úvery jednotlivým
nájomníkom 24 b.j. na ulici ČA 1730, Turany
II. ţiada
starostu obce rokovať o možnosti prevzatia záväzku Obce Turany a poskytnutia úveru
s Dexia bankou a.s.
III. súhlasí
s prípravou odpredaja 24 b.j. ČA 1730 terajším nájomníkom
Uznesenie č.60/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh poslanca Mgr. Kračmera na zverejňovanie všetkých faktúr a objednávok
II. ukladá
zamestnancom obce zverejňovať na oficiálnom webovom sídle obce Turany mesačný súpis
všetkých faktúr s uvedením dátumu prijatia, čísla, dodávateľa, sídla dodávateľa, predmetu,
sumy, dátumu splatnosti a objednávok s uvedením dátumu vystavenia, čísla, dátumu
realizácie, predmetu, sumy a dodávateľa za daný mesiac najneskôr do konca nasledujúceho
mesiaca
Uznesenie č.61/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
súhlasí
s návrhom poslanca Mgr. Adamova o vypovedaní nájomnej zmluvy medzi Obcou Turany
a MŠK Turany k termínu 31.3.2012
Uznesenie č.62/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
schvaľuje
v rámci možnosti rozpočtu na rok 2011 zakúpiť dataprojektor a prenosný počítač
Uznesenie č.63/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
odporúča
starostovi obce udeliť cenu starostu p. Jozefovi Stančíkovi v súvislosti s ukončením
pracovného pomeru a odchodu do dôchodku
13. Schválenie uznesenia
Ing. Jesenský predniesol návrh na uznesenie.
Zástupca starostu vzhľadom na uznesenie o zverejňovaní všetkých faktúr a objednávok, čo je
v rozpore s novelou zákona, navrhne starostovi obce, aby nepodpísal uznesenie a požiada
okresnú prokuratúru, aby sa tým zaoberala. Považuje to za vstup do kompetencií starostu.
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Hlasovanie za uznesenie :
Za – 10
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili uznesenie z 8.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 : JUDr. Ľubomír Liskaj
II. overovateľ : Ing. Martin Čanády
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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