ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2011 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, 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 Ing. Ivana Jesenského a Mgr. Soňu Mišutovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Na návrh starostu zvolili poslanci návrhovú
a volebnú komisiu v zložení : Ing. Dušan Novysedlák, Martin Kručinský, Bc. Oľga
Čanádyová.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
4. 2. zmena rozpočtu obce Turany na rok 2011
5. Rozpočet obce Turany na rok 2012
6. Rozpočet Prevádzkarne obce Turany na rok 2012
7. Zmena rozpočtu Prevádzkarne obce Turany na rok 2011
8. Prerokovanie protestu prokurátora a Dodatku č.1 k VZN o obecnej polícii
9. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
10. Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2012
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
12. Informácia o činnosti sociálno-zdravotnej komisie
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov
15. Schválenie uznesenia
16. 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. Do bodu č.3 sa doplní voľba
návrhovej a „volebnej“ komisie a o 16,00 h bude priestor určený pre občanov.
Mgr. Kračmer navrhol presunúť bod č.9 pred bod č.5. Ing. Novysedlák navrhol doplniť ešte
bod č.4 kontrola plnenia uznesení.
Hlasovanie za program zasadnutia :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Program zasadnutia bol schválený.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie
Starosta obce určil za overovateľov Ing. Ivana Jesenského a Mgr. Soňu Mišutovú.
Za zapisovateľku určil Ing. Eriku Černekovú. Do návrhovej a volebnej komisie Ing.
Novysedláka, p. Kručinského a Bc. Čanádyovú.
Hlasovanie za zloženie návrhovej a volebnej komisie :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa - 0
Návrhová a volebná komisia bola schválená.
4. Správa o plnení uznesení
Ing. Hlavatý predniesol správu o kontrole plnenia uznesení (príloha č.1).
Ing. Novysedlák sa informoval na plnenie uznesenia týkajúceho sa časti Dielec .
Starosta obce – zatiaľ idú hasiči vyčistiť spomínanú časť.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.74/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
zástupcovi starostu obce pripraviť organizačné zabezpečenie nového prečíslovania domov
čísel v časti Dielec
T : február 2012
5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Poslanci obdržali materiál poštou a časť pred zasadnutím (príloha č.2).
Ing. Novysedlák požiadal, aby sa pri schvaľovaní VZN, ktoré budú mať vplyv na rozpočet,
predkladala poslancom analýza dopadu na rozpočet.
Ing. Jesenský navrhol daň z ubytovania znížiť z navrhovaných 0,30 € na 0,20 €.
Mgr. Kračmer – navrhol 0,30 € pretože daň sa nemenila už 4 roky a vychádzal z daní
okolitých miest a obcí.
Hlasovanie za návrh Ing. Jesenského, aby daň za ubytovanie bola 0,20 € :
Za – 1 (Ing. Jesenský)
Proti – 10 ( Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj)
Zdržal sa – 0
Návrh Ing. Jesenského nebol prijatý.
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Hlasovanie za zvýšenie dane z ubytovania z 0,10 € na 0,30 € :
Za - 10 ( Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 1 (Ing. Jesenský)
Zdržal sa – 0
Návrh bol prijatý.
JUDr. Liskaj navrhol znížiť návrh dane za zastavané plochy a nádvoria na 0,40 % a ostatné
plochy na 0,50 %. Je to enormný nárast a dotkol by sa väčšiny občanov.
Hlasovanie za návrh JUDr. Liskaja znížiť návrh dane za zastavané plochy a nádvoria z 0,50 %
na 0,40 % :
Za – 4 ( JUDr. Liskaj, Ing. Jesenský, Mgr. Hrivnáková, Bc. Čanádyová)
Proti – 7 ( Mgr. Adamov, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr. Mišutová, Ing.
Novysedlák, p. Kručinský)
Zdržal sa – 0
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za návrh JUDr. Liskaja znížiť návrh dane za ostatné plochy z 0,60 % na 0,50 % :
Za – 1 (JUDr. Liskaj)
Proti – 10 ( Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing.
Antalík, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský)
Zdržal sa – 0
Návrh nebol prijatý.
Mgr. Kračmer navrhol zvýšiť daň za ostatné stavby z 0,27 €/m² na 0,40 €/m² :
Za – 2 (Mgr. Kračmer, Ing. Čanády)
Proti – 5 (Mgr. Adamov, Mgr. Mišutová, Ing. Novysedlák, Mgr. Hrivnáková, JUDr. Liskaj)
Zdržal sa – 4 (Ing. Antalík, Bc. Čanádyová, p. Kručinský, Ing. Jesenský)
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za poslanecký návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady :
Za – 9 (Mgr. Adamov, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Ing. Antalík, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Ing. Jesenský, JUDr. Liskaj)
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady bolo schválené.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 69/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh VZN obce Turany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady
II. schvaľuje
VZN obce Turany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady
Uznesenie č.75/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
zástupcovi starostu obce prikladať k návrhom VZN analýzu prípadného dopadu na rozpočet
obce
T : trvale
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6. 2. zmena rozpočtu obce Turany na rok 2011
Poslanci obdržali materiál poštou (príloha č.3).
Mgr. Kračmer – položka v rozpočte obecný les, prečo sa má zvýšiť o 5.000 € rozpočet.
p. Murčeková – dôvodom bolo čerpanie položky lesnícke služby.
Ing. Antalík požadoval, aby v budúcnosti akékoľvek prekročenie čerpania rozpočtu bolo
prerokované v komisiách a aby pracovník niesol zodpovednosť za prekročenie rozpočtu.
Starosta obce – každá objednávka ide najprv na učtáreň a kontroluje sa, či je to v rozpočte, ale
všetky veci sa nedajú presne naplánovať. Vyskytujú sa aj mimoriadne udalosti, ktoré treba
rýchlo riešiť.
Mgr. Kračmer – v tom prípade zastupiteľstvo nemá žiadne kompetencie to ovplyvniť.
Starosta obce – podľa zákona o obecnom zriadení môže obecné zastupiteľstvo určiť rozsah
zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta.
p. Kručinský – na zastupiteľstve sa preberajú len niektoré veci. Niečo sa rieši len v obecnej
rade a rada sa nadraďuje nad obecné zastupiteľstvo.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 64/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2011
II. schvaľuje
2. úpravu rozpočtu obce Turany na rok 2011
Uznesenie č.76/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
zástupcovi starostu obce, aby požiadavky na prekročenie rozpočtu boli prerokované
v ekonomickej komisii okrem mimoriadnych udalostí
T : trvale
16,00 hod – priestor pre občanov
Ing. Havalda – pýtal sa JUDr. Liskaja prečo ho informoval, že poslanci si budú vyberať
vedúceho prevádzkarne z dvoch kandidátov a teraz vidí, že sa majú vyjadriť len k jednému.
JUDr. Liskaj – bolo vyhlásené výberové konanie, prihlásili sa traja záujemcovia, jeden už po
termíne. Bola menovaná komisia, ktorá sa rozhodla odporučiť starostovi obce jedného
kandidáta. A poslanci rozhodnú, či ho zvolia alebo nie. Nie je si vedomý, že by Ing. Havaldu
informoval tak, ako to on tvrdí.
p. Hybenová – požiadala, aby sa urobil chodník z Moyzesovej ulice ku pošte
- vyjadrila znepokojenie nad situáciou v Turanoch v súvislosti s tým, ako si mladí ľudia
siahajú na život. Príčinu vidí v pití alkoholu, v obci je veľa krčiem, je treba aspoň upozorniť
predajcov, aby nenalievali mladým. V obci máme 20 krčiem. Poslanci by sa mali zaoberať aj
týmto problémom, lebo policajti to neriešia. Venujú sa inej činnosti. Uviedla, že jeden policajt
sa vyjadril, že sa bojí zasiahnuť a taktiež, že syn policajta predáva drogy.
Starosta obce – pokiaľ ide o chodník, podali sme žiadosť na vykonanie pozemkových úprav,
je v tom zahrnutý aj chodník, ale je to dlhodobejší proces
- pred pár dňami sa stretol s policajným dôstojníkom kvôli riešeniu situácie v Turanoch
a pokiaľ ide o kontrolu mladistvých, v prípade, že aj zistíme, že požívajú alkoholické nápoje,
môžeme to ako obec riešiť len pokarhaním.
p. Maťko – upozornil na to, ako niektorí ľudia, najmä deti, prechádzajú cez železničný
prechod a nepozerajú sa ani na jednu stranu a prechádzajú aj keď svietia svetlá. Požiadal, aby
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policajti riešili aj tento problém napr. preventívnou prednáškou v škole, príp. aspoň párkrát,
keď idú deti do školy, boli prítomní pri žel. prechode.
p. Grilus sa zaujímal, či sa Kollárová ulica do konca roka upraví, lebo už je tam druhá firma
a svojou činnosťou ničia aj priestor pri ceste a nechávajú to tak.
Starosta obce – prvá firma nedokázala vzhľadom k terénu aký tam je, vykonať predpokladané
práce, preto je tam už druhá firma. Termín ukončenia nevie povedať, závisí to od postupu
prác.
p. Kručinský – tiež sa mu nepáči ako prebieha stavebná činnosť v obci na niektorých
miestach, napr. teraz pri budovaní kanalizácie Na Mohylky. Cesta aj nadjazd zostávajú
znečistené.
Ing. Novysedlák – navrhol, aby sa preverilo koľko máme v obci reštauračných zariadení
a dokedy majú otvorené a požiadal, aby bol prerokovaný príspevok p. Hybenovej, týkajúci sa
mladých ľudí a alkoholu, prerokovaný s príslušníkmi Obecnej polície.
Starosta obce – pokiaľ ide o železničný prechod železnice ho chcú zrušiť úplne. Pokiaľ ide
o policajtov, nemajú príplatok za nepodnikanie a mimo pracovnej doby majú právo robiť to,
čo robia.
Mgr. Kračmer – poukázal na nečinnosť OP v súvislosti s nedostatočným označením
stavebných prác na ceste, nedávajú sankcie. Požiadal, aby policajti ráno boli pri železničnom
prechode aj každý deň aspoň hodinu.
Starosta obce – nemôže im uložiť, aby každý deň pracovali hodinu ráno, majú nárok na osem
hodinový pracovný čas. Ak sa poslanci tak vyjadria, môžu policajti pracovať každý deň ráno,
ale potom nebudú robiť cez víkendy a nočné.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č.79/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. odporúča
starostovi obce prerokovať diskusný príspevok p. Hybenovej s príslušníkmi Obecnej
polície Turany
II. ukladá
Mgr. Hrivnákovej prerokovať diskusný príspevok p. Hybenovej v sociálno-zdravotnej
komisii
T : apríl 2012
7. Rozpočet obce Turany na rok 2012
Hlavný kontrolór Ing. Hlavatý predniesol stanovisko k rozpočtu (príloha č.4).
Mgr. Kračmer – keď teraz máme vyčíslené zvýšenie daní, mohli sme to zapísať do príjmovej
časti a dať do výdavkov.
Ing. Bačeová – v komisii, ktorá sa zaoberala rozpočtom a ktorej členmi boli aj poslanci sa
dohodlo, že sa to nespraví, ale bude lepšie, keď sa na budúci rok zvýšia výdaje podľa
skutočných príjmov.
Ing. Jesenský – súhlasí s Ing. Bačeovou, navrhol zvýšiť len položku daň z nehnuteľnosti
o 20.000,- €.
p. Kručinský – nič zásadné v rozpočte sa neudialo aj čo sa týka znižovaní spotreby energií, na
budúci rok sa zvyšuje plyn, voda, mali by sme dať urobiť energetickú analýzu budov.
Ing. Antalík – navrhol zvýšiť príjem v oblasti nájmov v obecných objektoch.
Mgr. Adamov navrhol v bežných výdavkoch znížiť mzdy o 10 %.
p. Kručinský – toto by riešil až ako poslednú možnosť, je to populistický krok, skôr by sa
zameral na šetrenie energií v niektorých objektoch.
Starosta obce – zamestnanci si robia svoju robotu dobre, sám používa vlastné auto a neúčtuje
si žiadne náklady.
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Ing. Jesenský – súhlasí s p. Kručinským, návrh Mgr. Adamova považuje za nehorázny.
Mgr. Kračmer – ako sa prejavilo v rozpočte, že základná škola je zateplená?
Ing. Bačeová – obec nefinancuje školu, dávame im podľa počtu detí príspevok na školský
klub a jedáleň.
Hlasovanie za návrh Mgr. Adamova znížiť náklady na mzdy o 10 % :
Za – 2 (Mgr. Adamov, Ing. Antalík)
Proti – 4 (Kručinský, Ing. Jesenský, JUDr. Liskaj, Bc. Čanádyová)
Zdržal sa – 5 (Ing. Čanády, Mgr. Kračmer, Mgr. Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing.
Novysedlák)
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie za rozpočet obce na rok 2012 :
Za – 6 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Kručinský, JUDr. Liskaj, Mgr.
Hrivnáková)
Proti – 3 (Ing. Antalík, Ing. Novysedlák, Ing. Čanády)
Zdržal sa – 2 (Mgr. Kračmer, Mgr. Mišutová)
Rozpočet obce bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 65/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh rozpočtu obce Turany na roky 2012-2014 a návrh programového rozpočtu obce
Turany na roky 2012-2014
II. schvaľuje
Rozpočet obce Turany na rok 2012 a programový rozpočet obce Turany na rok 2012
bez výhrad
III. berie na vedomie
Rozpočet obce Turany na rok 2013-2014 a programový rozpočet obce Turany na rok
2013- 2014
Uznesenie č.77/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
zástupcovi starostu obce v spolupráci s pracovníkmi obce vypracovať celkový prehľad
o spotrebe energií v zariadeniach v majetku obce
T : február 2012
Uznesenie č.78/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
zástupcovi starostu obce prehodnotiť nájomné zmluvy obce s právnickými a fyzickými
osobami s ohľadom na príjmovú časť rozpočtu a predložiť návrh na riešenie obecnému
zastupiteľstvu
T : do 18.4.2012
8. Rozpočet Prevádzkarne obce Turany na rok 2012
Poslanci obdržali materiál poštou (príloha č.5).
p. Kručinský – má obavy, či sú kapitálové výdavky obce schopné pokryť príjmy
prevádzkarne.
Mgr. Adamov – nepodporí tento rozpočet, nesúhlasí s ním. Keď príde nový vedúci, nech sa
ním zaoberá.
Mgr. Kračmer – súhlasí s Mgr. Adamovom.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
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Uznesenie č. 66/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh rozpočtu Prevádzkarne obce Turany na roky 2012-2014
II. neschvaľuje
Rozpočet Prevádzkarne obce Turany na rok 2012
9. Zmena rozpočtu Prevádzkarne obce Turany na rok 2011
Poslanci obdržali materiál poštou (príloha č.6).
Ing. Novysedlák požiadal, aby sa v budúcnosti aj tento materiál doručil komisii.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 67/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu Prevádzkarne obce Turany na rok 2011
II. schvaľuje
úpravu rozpočtu Prevádzkarne obce Turany na rok 2011
10. Prerokovanie protestu prokurátora a Dodatku č.1 k VZN o obecnej polícii
Zástupca starostu predložil návrh dodatku č.1 (príloha č.7).
Mgr. Kračmer navrhol zverejňovať VZN, ku ktorým sa schvaľujú dodatky, v plnom znení.
Hlasovanie za Dodatok č.1 k VZN o obecnej polícii :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Dodatok č.1 k VZN o obecnej polícii bol schválený.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 68/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
protest prokurátora proti VZN obce Turany o obecnej polícii a návrh Dodatku č. 1
k VZN obce Turany o obecnej polícii
II. schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN obce Turany o obecnej polícii
11. Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2012
Zástupca starostu predložil plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2012 (príloha č.8). Navrhol
doplniť do plánu vo februári správu o činnosti OP, OHZ, informáciu o činnosti lesného
hospodára a v apríli správu o činnosti jednotlivých komisií.
Ing. Novysedlák – navrhol doplniť aj správy za obecný úrad napr. SSÚ, matrika.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 70/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu zasadnutí OZ na 1. polrok 2012
II. schvaľuje
plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2012
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12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
Ing. Hlavatý predložil plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 (príloha č.9)
s doplnením o bod – kontrola plnenia a úprav rekonštrukcie ZŠ – termín 2. štvrťrok 2012.
Mgr. Kračmer – navrhol doplniť plán o kontrolu reštauračných zariadení s nevýhernými
automatmi.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 71/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
II. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
13. Informácia o činnosti sociálno-zdravotnej komisie
Mgr. Hrivnáková predniesla správu o činnosti komisie (príloha č.10). Uviedla,
že rozpočet bol vyčerpaný, sociálnu výpomoc tento rok dostanú občania nad 90 rokov.
Komisia sa nezaoberá klubom dôchodcov.
Starosta obce – klub dôchodcov nepracuje ako občianske združenie. 3.500,- € z rozpočtu ide
na údržbu budovy.
Zástupca starostu – kontaktovali sme Jednotu dôchodcov, aby im pomohli pri vytvorení
združenia, ale zatiaľ nebol zo strany našich dôchodcov záujem
- požiadal komisiu, aby pri prideľovaní bytov posudzovali ekonomickú situáciu žiadateľov
- poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili rozdeľovania potravinovej pomoci občanom.
p. Kručinský – komisia by sa mala tiež zaoberať mladými ľuďmi a pokúsiť sa získať nejaké
finančné prostriedky na projekty.
K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 72/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. berie na vedomie
Správu o činnosti komisie sociálno-zdravotnej pri OZ Turany
14. Rôzne + 15. Interpelácie poslancov
Starosta obce informoval o výberovom konaní na vedúceho prevádzkarne (príloha
č.11) a na základe odporúčania výberovej komisie navrhol p. Stanislava Kapustu.
P. Kapusta sa prítomným predstavil, hovoril o svojej doterajšej praxi a koncepcii rozvoja
prevádzkarne a odpovedal na otázky poslancov.
Mgr. Kračmer navrhol tajnú voľbu vedúceho prevádzkarne.
Hlasovanie za návrh Mgr. Kračmera :
Za – 11
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Po ukončení tajnej voľby členovia návrhovej a volebnej komisie sčítali jednotlivé hlasy
a p. Kručinský oznámil výsledok : bolo odovzdaných 11 platných hlasovacích lístkov,
za – 4 a proti – 7. Poslanci neschválili menovanie p. Stanislava Kapustu za vedúceho
prevádzkarne.
Zástupca starostu informoval o ponuke na odpredaj nehnuteľného majetku, ktorú predložil
v zmysle zmluvy p. Maďari. OR neodporučila akceptovať ponuku.
8/9

K tomuto bodu prijali poslanci uznesenie takto :
Uznesenie č. 73/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
I. prerokovalo
informáciu o výberovom konaní na obsadenie funkcie vedúceho Prevádzkarne obce Turany
II. nesúhlasí
s menovaním Stanislava Kapustu do funkcie vedúceho Prevádzkarne obce Turany
16. Schválenie uznesenia
Ing. Novysedlák predniesol návrh uznesení.
p. Kručinský navrhol zabezpečiť propagáciu organizácii v Turanoch, ktoré môžu získať 2 %
z dane.
Prednesený návrh uznesení bol doplnený o :
Uznesenie č.80/2011
Obecné zastupiteľstvo Turany
ukladá
zástupcovi starostu obce zverejniť zoznam subjektov so sídlom v obci Turany
oprávnených na získanie 2% z daní na webovej stránke obce
T : 15.1.2012
Hlasovanie za uznesenie z 9. zasadnutia OZ :
Za - 10 (Mgr. Adamov, Ing. Jesenský, Bc. Čanádyová, Mgr. Kračmer, Ing. Čanády, Mgr.
Mišutová, Mgr. Hrivnáková, Ing. Novysedlák, p. Kručinský, JUDr. Liskaj)
Proti – 0
Zdržal sa – 1 (Ing. Antalík)
Poslanci schválili uznesenie z 9.zasadnutia OZ.
17. 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 : Ing. Ivan Jesenský
II. overovateľ : Mgr. Soňa Mišutová
Zapísala : Ing. Erika Černeková
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