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50. ročník

NASTÚPILO NOVÉ VEDENIE MESTA
POSLANECKÝ ZBOR A ZLOŽENIE KOMISIÍ
FAŠIANGY SME OSLÁVILI AKO SA PATRÍ
REPORTÁŽ Z PLESU MESTA TURANY
VLAKOVÝ A AUTOBUSOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK

Vážení obyvatelia Turian, milí spoluobčania!
Dostávate do rúk prvé číslo nášho štvrťročníka Hlas Turian. Okrem ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva som
sa Vám, vážení spoluobčania, ešte oficiálne neprihovoril. Dnes sa takto sprostredkovane po prvýkrát prihováram ako primátor
mesta Turany. Robím to veľmi rád a využívam priestor na to, aby som poďakoval tej početnej skupine 1069 obyvateľov mesta,
ktorí mi dali svoj hlas a zverili mi mandát na vykonávanie funkcie primátora. Do volebného boja o post primátora mesta som išiel s plnou vážnosťou a vedomím, že sa dávam na neľahkú cestu. Nebolo to rozhodnutie
chvíľkové. Mal som a mám jasné predstavy o tom, ako chcem viesť toto mesto a som realista v tom, čo
chcem dosiahnuť. Dňom 21. decembra 2018 sa začala pre nás všetkých nová etapa života. Niektorí z nás
prostredie, kde sa stretáva mestské zastupiteľstvo, dôverne poznajú. Noví kolegovia poslanci sa budú
postupne zoznamovať a zaúčať sa do tajov poslaneckej práce. Na začiatku tohto volebného obdobia vás
chcem ubezpečiť, že budem robiť rozhodnutia a aktivity súvisiace s mojím mandátom tak, aby smerovali
k zlepšeniu života v tomto meste. Tu, kde máme svoj domov. Bol by som rád, aby sme sa všetci stali
väčšími lokálpatriotmi vo vzťahu k nášmu mestu.
Chcem kontinuálne pokračovať v tom, čo pozitívne urobil môj predchodca Ing. Miroslav Blahušiak
za päť volebných období. Dal tomuto mestu niečo, čo tu nezmazateľne ostane. Dal mu svoju pečať. A preto by som mu chcel vo svojom mene a myslím si, že aj v mene spoluobčanov úprimne
poďakovať.
( pokračovanie na strane 2 )

( pokračovanie príhovoru zo strany 1. )
História raz bude hodnotiť prínos tých, ktorí nosili na krk u primátorské
insígnie a držali v rukách to pomyselné žezlo vlády. Bol by som rád, aby
obdobie, ktoré začíname, patrilo medzi obdobia, ktor é budú zapísané
do kroniky mesta ako roky naplnené zmysluplnými činmi a správnymi
rozhodnutiami. Musíme sa všetci snažiť o to, aby sme aj my o ďalší
krok posunuli naše mesto medzi úspešné samospráv y a medzi mestá,
ktoré sa môžu pochváliť čistotou, pekným prostredím, bezpečnosťou
a najmä spokojnými obyvateľmi. K tomu všetkému potrebujeme rozvahu, odvahu, chuť pracovať, potrebujeme dobré rodinné zázemie,
zdravie a kúsok šťastia. Každý z nás si buduje svoju cestu životom, je
strojcom svojho šťastia a napĺňania osobných ambícií. Hľ adať v práci
primátora či poslanca len možnosť by ť o stupienok vyššie ako tí, ktorí
sú okolo mňa, je nesprávny pohľad na vec. Každý z nás, ktorý sa podujal na toto poslanie, musí mať v sebe v pr vom rade pokoru. Musí mať
pocit zodpovednosti a skutočnú vôľu odovzdať svoj um a schopnosti
svojim spoluobčanom, svojmu mestu. Celý svoj profesijný život som
bol na seba prísny, snažil som sa byť disciplinovaný a taký mienim
zostať aj naďalej. A preto budem prísny, ale spravodlivý aj vo funkcii
primátora. Budem robiť rozhodnutia a kroky, ktoré sa možno nie všetkým budú páčiť. Ale musím ich urobiť, pretože by som sa nemohol
pozrieť do očí ľuďom, ktorým som tvrdil, že chcem zmenu a že znamenám zmenu. Budem sa musieť postaviť tvár ou v tvár ľuďom, ktorí nemali radosť z môjho víťazstva, ktorí mi budú hádz ať pod nohy polená
a žiaľ, aj takým, ktorí ma ešte aj dnes osočujú a podc eňujú. Možno
som postavou malý a zdám sa zraniteľný, ale vo vnútri som dostatočne zrelý a pripravený. Našťastie mám okolo seba ľudí, ktorí stoja pri
mne a ktorí budú spolu so mnou niesť ťarchu zodpovednosti. Mám
nesmierne šťastie, že mám dobrých a obetavých rodičov a súrodencov,
usporiadanú rodinu a skvelú manželku, ktorá ma vo všetkom podporuje a je mojou životnou oporou.

Svoju výzvu k zodpovednosti a k spolupráci som v decembrovom príhovore adresoval zvoleným poslancom a budem túto výzvu neustále
opakovať, lebo by nám malo ísť v prvom rade o zlepšovanie podmienok života v meste. Medzi poslancami sú dvaja, ktorí v minulosti pôsobili ako funkcionári mesta, pričom takisto ako ja, kandidovali na post
primátora. Vždy je to tak, že niekto musí vyhrať a niekto prehrať. A tak
tomu bolo aj teraz. Verím, že sa zmierili so skutočnosťou, že nevyhral
ani jeden z nich a chcem veriť, že budú svojimi pripomienkami a vedomosťami prispievať k múdrym a správnym rozhodnutiam a že sa zároveň zaradia medzi aktívnych poslancov a nebudú vytvárať dusnú
atmosféru na zasadnutiach. Čo sa týka zamestnancov mesta, viem, že
bolo na ich adresu vznesených veľa rôznych pripomienok zo strany Vás
občanov. Áno, nie je to ľahké, všetci sme pod drobnohľadom. Viem, že
nie vždy ste vybavili svoje osobné alebo rodinné záležitosti z dôvodu,
že pracovníčka chýbala, lebo bola na školení, na PN alebo z iného dôvodu. Buďte prosím trpezliví. Ubezpečujem Vás, že svoje záležitosti
a potreby vybavíte na úrade, ak nie hneď, tak dodatočne. Prac ovníci
vedia, že je tu miesto pre tých, ktorí majú záujem pomáhať druhým,
ktorí sú odborne spôsobilí vykonávať svoje povolanie so cťou, chápu
svoju prácu ako poslanie a službu obyvateľom a nielen ako dobrý spôsob obživy.

Zo všetkých strán sa ozývajú hlasy o potrebe dofinancovania
rôznych oblastí a je množstvo požiadaviek na rozpočet mesta,
čo všetko je nevyhnutné a potrebné. Tak tomu bolo aj v predvolebnej kampani. Rozpočet mesta je daný príjmami a my
musíme hľadať spôsoby a cesty, ako rozumne a hospodárne
nakladať s tým, čo nám do mestskej pokladnice príde, hoci
chceme mať chodníky, zjazdné cesty, upravenú zeleň, dostupné základne služby, uspokojujúco zabezpečenú a pokrytú
zdravotnú starostlivosť, opravené a zrekonštruované verejné
budovy, vykosený a upravený cintorín, dostatočne svietiace
verejné osvetlenie, kvalitný mestský rozhlas, byty pre mladé
rodiny či ďalšie iné pre mesto dôležité náležitosti. Verte mi,
že za tie necelé tri mesiace práce na úrade pri zabezpečovaní
všetkých funkcií mesta hľadáme spôsoby ako veci riešiť, nie
dôvody ako sa to nedá. Asi nepoviem nič nové, keď sa priznám, že ten úplný začiatok, tie prvé tri týždne na úrade boli
z môjho pohľadu dosť kritické. Veľa rôznych stretnutí, malých
i väčších rozhodnutí, a samozrejme, veľa povinností súvisiacich s nábehom a zaučením nových ľudí na úrade, ako tomu
bolo v mojom prípade a v prípade zástupcu. Ale všetko sme
prekonali.

Naším spoločným cieľom by mal byť pokiaľ možno bezproblémový chod samosprávnych funkcií. Popri tom musíme hľadať
spôsoby, ako sa dostať ďalej, ako zabezpečiť rozvoj, ako vytvoriť lepšie podmienky pre podnikanie, zdravotníctvo, šport či
kultúru. Som si vedomý toho, že nemôžeme všade len šetriť.
Nedá sa šetriť na vzdelávaní, nedá sa šetriť v zdravotníctve,
ani na oblastiach, ktoré sú spojené so sociálnou starostlivosťou o tých, ktorí si nevedia pomôcť sami. Solidárnosť je princíp, na ktorý určite nebudeme zabúdať. Našu pozornosť si
zaslúži aj cestovný ruch, ktorý by mal mať v podmienkach
Turian vzrastajúcu úroveň. V neposlednom rade chceme, aby
nám neodchádzali z mesta obyvatelia a aby sme stabilizovali
mladé rodiny. Tu nás čaká kus práce – hľadať tých, ktorí prinesú do mesta pracovné príležitosti a tých, ktorí sa budú
podieľať na zvyšovaní kapacity vhodného a dostupného bývania. Takto by som mohol pokračovať a spomínať ďalšie
oblasti života, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou organizmu,
akým je mesto. Všetci sme jeho súčasťou, a preto vyzývam
všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zainteresovaní na
vytváraní podmienok života v meste, k zmysluplnej spolupráci. Som otvorený dialógu a viem a budem počúvať, pretože
počúvať znamená vedieť viac. Na druhej strane však nezabúdam na niektoré veci z minulosti resp. súčasnosti a nechcem
na ne zabudnúť, pretože sú pre mňa v ďalšej práci dôležitým
ponaučením.
V závere svojho príhovoru chcem upriamiť pozornosť na Desatoro starostu podľa učebnice Občianska náuka a výuka pre
meštianske školy z roku 1936. Je stále aktuálne. Dostalo sa
mi to do rúk pri návšteve MsÚ s odstupom približne 25 rokov.
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Bolo to uverejnené v Obecných novinách s dátumom 13. november
2018. Pretože to má svoj význam, odcitujem aspoň prvé tri zo spomínaného desatora.
1. Si starostom všetkých občanov, aj tých, ktorí ťa nevolili.
2. Na čelo obce ťa postavila dôvera občanov. Byť prvým občanom
v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a svedomie,
že túto dôveru nesklameš.
3. Pri výkone svojho čestného úradu nerozlišuj príslušníkov politických
strán, ale viď v nich predovšetkým občanov.
Každé z uvedených troch bodov je veľavravné a zaväzujúce. Navyše,
to tretie z Desatora starostu ma motivuje k vysloveniu názoru, aby
sme nepolitikárčili a boli voči sebe tolerantní. Nikdy doteraz, počas
mojej viacročnej poslaneckej práce v zastupiteľstve, som sa nestretol
s tým, že by sme niekoho odsudzovali za jeho postoje ako člena politickej strany alebo hnutia. Mali by sme sa vystríhať rôznych nenávistných prejavov a ohováraní a byť v prvom rade človekom a tiež sebou
samým. Za človeka by mali v prvom rade hovoriť skutky.
Vážení spoluobčania, chcem Vás ubezpečiť a sľubujem, že nášmu mestu chcem a budem slúžiť s najlepším vedomím a svedomím. Prosím
tých, ktorí to so mnou myslia dobre, aby mi pomáhali a ja verím, že ich
nesklamem!

Ing. Dušan Novysedlák - primátor mesta

AKTÍVNI SENIORI

Naši športovci patria tradične medzi najúspešnejších na Okresných športových hrách seniorov a reprezentujú aj okres na krajských hrách.
Na jar a v jeseni sa chodíme spoločne kúpať do Bešeňovej
a Tatralandie.
V auguste sme zorganizovali v Turanoch Okresný turistický zraz
seniorov – zo športovej strelnice po Náučnom chodníku Kánovo
– Tibín s chutným guľášom pre 180 účastníkov.
V septembri sme zorganizovali pre najaktívnejších členov dvojdňový zájazd do Modry, Trenčína a Trenčianskych Teplíc.
V októbri organizujeme s mestom podujatie v rámci mesiaca
Úcty k starším a vybraní členovia sa zúčastňujú okresného aktívu
v Martine.
Je nás už vyše 160 a sú medzi nami členovia z okolitých obcí, ale
aj z Martina a Vrútok a radi privítame najmä ďalších našich domácich dôchodcov.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Turanoch
patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie v Turci. Hoci funguje len
6 rokov, robí dobré meno nášmu mestu v širokom okolí.
V januári 2019 sa 48 našich členov už po tretí raz rekreovalo
na rekondičnom pobyte v Piešťanoch – Banke.

Klubové štvrtkové posedenia v Klube dôchodcov sú navštevované
najmä v zime, ale bolo by treba chodiť na ne častejšie, aby ste sa
dozvedeli včas o chystaných podujatiach.

Výbor ZO JDS Turany

Na 20. februára sme zvolali svojich členov na výročnú členskú
schôdzu v KC.
Začiatkom marca pripravujeme oslavu MDŽ pre naše členky.
Na jar a v jeseni sa staráme o úpravu klubovej záhrady, v ktorej
si radi posedíme aj pri guľáši.
Úctu našim predkom preukazujeme účasťou na oslavách oslobodenia a SNP pri pamätníku na námestí i v Miestnom múzeu,
kde pomáhame pri organizovaní Večera v múzeu.
Náš spevokol Ďatelinka účinkoval v Sučanoch na Seniorparáde
i v Nižnej na krajskej prehliadke, no najmä pri vlastných podujatiach, na Dni mesta a Matičných Turanoch.
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Opatrovateľskou službou sa podrobnejšie zaoberá zákon č.
448/2009 Z. z. Je to služba určená občanom, ktorí sú podľa posudku príslušného orgánu odkázaní na pomoc druhej osoby
pri zabezpečení životných úkonov, ak je občan osamelý alebo
mu pomoc nemôže zabezpečiť rodina. Opatrovateľskú službu
poskytujeme v byte občana. Výkon opatrovateľskej služby
personálne zabezpečujú zamestnanci opatrovateľskej služby
v rámci pracovnoprávneho vzťahu, podľa Zákonníka práce.
Opatrovateľku môže vykonávať osoba, ktorá podľa zákona
účinného od 1. januára 2009 je povinná si splniť podmienku
dosiahnutého vzdelania, t. j. buď úplné stredné odborné
vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo
absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej
v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011. Výnimkou sú osoby, ktoré dovŕšili 55 rokov a vedia preukázať najmenej 3 rokov
praxe v odbore.

AUTOCAMPING TRUSALOVÁ
MEDZI NAJLEPŠÍMI
Tak, ako aj v roku 2017 sa Autocamping Trusalová opäť prihlásil
do súťaže o najlepší KEMP ROKU 2018, ktorú vyhlasuje český portál
DOKEMPU.CZ. Táto anketa je veľmi prestížna a, čo sa týka rozsahu,
je to najväčšia akcia zameraná na hodnotenie kvality služieb v kempoch v Českej a Slovenskej republike. Do hodnotenia sa každý rok
zapájajú tisíce návštevníkov týchto kempov. Výsledky ankety na svojich stránkach publikujú aj popredné média v Českej republike. Hlavným partnerom už 14. ročníka ankety KEMP ROKU 2018 bol obchod
so športovým a outdoorovým vybavením 4camping.cz.

Kto má nárok na opatrovateľskú službu
Nárok na opatrovateľskú službu má občan, ktorý je odkázaný
na pomoc inej osoby:
pri sebaobsluhe
pri starostlivosti o svoju domácnosť
pri základných sociálnych aktivitách
Podmienkou je trvalý pobyt v meste Turany.

Kto nemá nárok na opatrovateľskú službu
klient, ktorý je celoročne umiestnený v domove
sociálnych služieb
klient, ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný
príspevok na opatrovanie
klient, ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný
príspevok na osobnú asistenciu, ktorému bola nariadená
karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou
a pri ochorení touto nákazou.

Ako žiadať o opatrovateľskú službu

Do ankety sa v roku 2018 aktívne zapojilo 142 kempov a rekreačných
stredísk. Celkovo však mohlo byť hodnotených všetkých 1 630 českých
a slovenských rekreačných zariadení a kempov registrovaných na stránkach DOKEMPU.CZ. Hlasovanie prebiehalo od 1.6.2018 do 31.8.2018.
O výsledkoch v roku 2018 rozhodlo 11 875 hlasujúcich.
V rebríčku celkového hodnotenia kempov a zariadení sa Autocamping Trusalová, v silnej konkurencii hlavne českých kempov a zariadení, umiestnil v TOP 10 na 5. mieste. V kategórii Najlepší slovenský
kemp roku 2018 sa Autocamping Trusalová umiestnil na 1. mieste.
Ďalšie dve 1. miesta získal v kategóriách Najlepší malý kemp roku
2018 a Kemp roku 2018 s najlepšie hodnoteným prostredím.
Ďakujeme všetkým, ktorí svojou aktívnou prácou a činnosťou prispeli k tomuto výsledku a súčasne tým aj k prezentácii mesta Turany,
okolia a celého Turca.

M. Š.
klient si príde prevziať žiadosť na sociálne oddelenie
mestského úradu na 1. poschodie č.d. 13 o určenie odkázanosti na sociálnu službu buď osobne, alebo môže o to
niekoho požiadať. K žiadosti predloží:
1. lekársky nález – vyplnený obvodným
lekárom a k tomu priloží odborný nález nie
starší ako pol roka
2. súhlas o spracovaní osobných údajov
na základe lekárskeho, sociálneho a súhrnného posudku
mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorej má klient nárok na opatrovateľskú
službu. Na základe právoplatného rozhodnutia občan má
právo podať žiadosť o uzavretie zmluvy.

Mgr. Pirháčová Alena
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KALENDÁR KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ V TURANOCH 2019
JANUÁR

12. 1. 2019 – 24. ročník Turianskej bielej stopy

FEBRUÁR

9. 2. 2019 – 12. TURIANSKY PLES
16. 2. 2019 – Fašiangová zábava ÚŽS
23. 2. 2019 – Fašiangy MESTA TURANY, sprievod masiek, mestská zabíjačka, pochovávanie basy

MAREC

2. 3. 2019 – VEĽKÁ FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
2. 3. – 3. 3. 2019 K2 Malá Fatra 2 – dňové preteky v skialpinizme
31. 3. 2019 – Divadelné predstavenie „Je úžasná!“– Žabokrecké ochotnícke divadlo

APRÍL

8. 4. 2019 – Spomienkové oslavy 74. výročia oslobodenia Turian
6. 4. 2019 – 47. ročník Behu oslobodenia Turian
11. 4. 2019 – Deň narcisov
12. 4. 2019 – Vyhodnotenie najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2018
27. 4. 2019 – Volejbalový turnaj
30. 4. 2019 – Stavanie mája na námestí

MÁJ

12. 5. 2019 – Deň matiek
11. 5. – 12. 5. 2019 – Rybárske preteky pre deti a mládež na Bôre
18. 5. 2019 – Večer v múzeu
25. 5. – 26. 5. 2019 - Kvalifikačné preteky na MSR v streleckom trojboji, cena mesta Turany
28. 5. 2019 – 28. ročník Majstrovstiev okresu najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji
29. 5. 2019 – XXIV. ročník Majstrovstiev okresu detí predškolského veku v atletickom trojboji

JÚN

1. 6. 2019 – Majstrovstvá Žilinského kraja – malokalibrová puška
2. 6. 2019 – Juniáles pri príležitosti MDD, predstavenie pre deti
22. 6. 2019 – 47. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň
29. 6. 2019 – ZUMBA maratón

JÚL

6. 7. 2019 – Kultúrne podujatie na námestí, spojené s prehliadkou veteránov
21. 7. 2019 – 11. ročník Behu na Chatu pod Chlebom

AUGUST

18. 8. 2019 – Memoriál Jozefa Pavlu - preteky v streľbe malokalibrová puška
28. 8. 2019 – 75. výročie Slovenského národného povstania, spomienkové oslavy

SEPTEMBER

60. výročie založenia MŠ, Obchodná v Turanoch –„Závodné jasle – Materská škola pri Drevine, n. p. Turany“
14. 9. 2019 – XXVII. M SR v streleckom viacboji vojakov v zálohe
21. 9. 2019 – 4. ročník DŇA MESTA TURANY
21. 9. 2019 – 3. ročník Severoslovenskej ligy kynológov

OKTÓBER

5. 10. 2019 – Stretnutie s NEKTÁROM – kultúrne podujatie v KC
10. 10. 2019 – Deň behu pre všetkých
19. 10. 2019 – MATIČNÉ TURANY – prehliadka folklórnych a matičných skupín a súborov
24. 10. 2019 – Kultúrne podujatie k MESIACU ÚCTY K STARŠÍM

NOVEMBER

1. 11. 2019 – Ekumenická spomienka na zosnulých
15. 11. 2019 – ŽENY ŽENÁM – podujatie ZO ÚŽS

DECEMBER

8. 12. 2019 MIKULÁŠSKA NEDEĽA
10. 12. 2019 – 24. ročník Majstrovstiev okresu v skoku do výšky Vianočná latka
11. 12. - 12. 12. 2019 – Výstava OD LUCIE DO VIANOC
14. 12. 2019 – Predvianočné vystúpenie FS KRIVÁŇ
27. 12. 2019 – Matičný stolnotenisový turnaj
28. 12. 2019 – Silvestrovská zábava s FS KRIVÁŇ
31. 12. 2019 – Novoročný ohňostroj na námestí

Podujatia budú v priebehu roka aktualizované a dopĺňané

Bc. Iveta Jesenská - riaditeľka MKS Turany
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NA PRAHU JUBILEA MATERSKEJ
ŠKOLY
V roku 1966 vznikli detské jasle pri vtedajšom n. p. Drevina Turany
a o tri roky neskôr v roku 1969 aj materská škola. Sídlili v budove
dnešného zdravotného strediska v južnej časti mesta. S narastajúcim
počtom detí bolo potrebné riešiť situáciu a vyhovieť žiadostiam rodičov o prijatie detí do materskej školy či detských jaslí. Riešenie sa
našlo v podobe výstavby komplexu štyroch budov, v ktorých boli
umiestnené dve oddelenia detských jaslí, štyri triedy materskej školy
a v hospodárskej budove bola zriadená kuchyňa, sklady, kancelárie
a práčovňa.
Budovy súčasnej materskej školy boli dané do užívania 1. 9. 1986.
Naplnenosť tried začala klesať po roku 1991 následkom nepriaznivej
demografie a postupnému zrušeniu drevárskeho priemyslu v Turanoch. Druhá budova materskej školy a spojovacia chodba boli dočasne uzatvorené a podpísal sa na nich čas a ruky vandalov v podobe nápisov na stenách a rozbitých chodbových skiel. Počas všetkých zmien,
ktorými materská škola prešla, hľadali sme riešenia na jej udržanie
a dodnes ďakujeme poslancom a vedeniu obce, ktorí nás aj v nepriaznivej situácii podporili. Začiatkom kalendárneho roka 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznámilo,
že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné
prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania
pri týchto materských školách. Mesto Turany požiadalo o dotáciu
zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov
v druhej budove, ktoré sa využívali na výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Žiadosti bolo vyhovené, mestu bolo pridelených 40.000,00 € na rekonštrukciu prízemia, kde sa zriadila trieda a spálňa pre 5-6 ročné
deti. Ďalšie peniaze pridelilo materskej škole samotné mesto, ktoré
sa využili na dofinancovanie rekonštrukčných prác a vybavenie priestorov triedy. Zrekonštruovali sa vnútorné a vonkajšie omietky, obklady, dlažby, podlahové krytiny, opravené boli zatekajúce strechy. Dňa
22. 12. 2016 sa konalo slávnostné znovuotvorenie druhej budovy,
ktorá začala svoju prevádzku v januári 2017.

V tom istom roku sa začali rekonštrukčné práce aj v prvej
budove materskej školy a to fasádou a detskou umyvárňou
s WC, stavebne boli predelené spálne z 2/3 na spálňovú časť
a 1/3 na jedálenskú časť. Bolo to opatrenie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine (ďalej len
RÚVZ), aby jedálne nadväzovali na výdajné kuchynky a boli
stavebne oddelené od ostatných
miestností. Z nedostatku finančných prostriedkov bolo toto opatrenie zrealizované len v prvej
budove, v druhej budove by sa
malo zrealizovať tento rok počas
letných prázdnin.

I. budova po rekonštrukcii

Ďalším opatrením z roku 2017
bola rekonštrukcia priestorov
nadzemného podlažia v druhej
budove, ktoré sa zatiaľ nevyužíva. V januári tohto roku sme
požiadali RÚVZ o zrušenie opatrenia, nakoľko kapacita v súčasnom období je postačujúca a nie
je potrebná jeho rekonštrukcia.

Nová kotolňa medzi I. budovou
a spojovacou chodbou

II. budova pred rekonštrukciou

II. budova počas rekonštrukcie

Predelenie miestnosti na spálňu
a jedáleň

Okrem rekonštrukcie budov materskej školy prebehla aj rekonštrukcia vykurovania. Výstavbou novej plynovej kotolne sme
získali priestor pre plynové pece, ktoré sa zo spojovacej chodby premiestnili do pristavenej
kotolne.

Začiatok školského roka 2018/2019 privítal deti vynovenými priestormi, triedy boli umiestnené po podlažiach, čím
sme získali veľkorysý priestor pre herne k hrám a výchovnovzdelávacím aktivitám detí, detské šatne, spálne na popoludňajší odpočinok a jedálne pre podávanie desiaty, obedu
a olovrantu. V prvej budove sa nachádzajú dve triedy, najmladšie deti sú umiestnené na prízemí, staršie deti na poschodí. V druhej budove na prízemí sa nachádza tretia trieda
najstarších detí.
Na komplexnú rekonštrukciu čakajú šatne pre personál
so sociálnym zariadením, príručná kuchynka na vydávanie
jedál na prízemí v prvej budove a školský dvor, ktorý svojou rozlohou ponúka deťom dostatok príležitostí k hre,
chýba však jeho vybavenie preliezačkami, hojdačkami, šmýkačkami a krytým pieskoviskom, ktoré by bolo hygienicky
nezávadné.

II. budova po rekonštrukcii
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Zateplené budovy s novou fasádou sú v ostrom kontraste s hospodárskou budovou a spojovacou chodbou. Obe stavby sú v pôvodnom stave a užívajú sa 33 rokov. Nedoliehajúce okná a vchodové dvere na hospodárskej budove prepúšťajú chlad, spojovacia chodba je odpojená
od kúrenia a rozbitý sklobetón je nahradený tehlami a doskami. Toto
je pálčivý problém, ktorý musíme riešiť aj na základe rozhodnutia
RÚVZ, ktorý uložil vykonať opravu a zateplenie do konca roka 2019.

Spojovacia chodba spája hospodársku budovu s I. a II. budovou
materskej školy

Západná stena spojovacej
chodby

Hospodárska budova

Po realizácii týchto opatrení budeme môcť skonštatovať, že materská
škola prešla komplexnou rekonštrukciou a teoreticky by už nemala
výraznejším spôsobom zaťažovať mestský rozpočet v budúcnosti, samozrejme, s výnimkou havarijných situácií.

Anna Buricová, riaditeľka MŠ

ČO NÁS NAJVIAC TRÁPI?
Nie, nebojte sa! Určite to nie sú naše detičky. Tie sú dobré
a poslušné, s radosťou sa zúčastňujú všetkých aktivít, ktoré
im materská škola ponúka.
V minulých rokoch sa podarilo spoločne so zriaďovateľom
zabezpečiť mnohé súrne rekonštrukcie, opravy a nákupy,
o ktorých sme v tlači informovali (napr. nové sociálne zariadenia pre deti, vymenené okná, radiátory, vnútorné dvere, nový prístupový chodník, parkovisko, časť oplotenia, odkladací priestor pre hračky, nové elektrické ohrievače vody,
koberce do tried, ležadlá pre deti, nábytok a ešte iné úpravy
a nákupy). Za to všetko zriaďovateľovi ďakujeme.
Pozitívneho bolo veľa, ale predsa nás ešte mnohé nedostatky
trápia, okrem iného samotná budova materskej školy. Do užívania bola daná v roku 1998 a má krásnych 30 rokov. Zub
času na nej zanechal viditeľné stopy. Zo stien budovy opadáva omietka (hlavne z balkónov), zatekajú striešky nad dverami, čím vzniká nebezpečenstvo úrazu. Strecha a ríny na spojovacej chodbe sú poškodené a vstup do hospodárskej budovy nie je chránený strieškou. Chýba posledná výmena okien
a dverí v skladových priestoroch. Uvedené nedostatky poukazujú na potrebu celkovej vonkajšej rekonštrukcie budovy.
V detských šatniach, na schodištiach a spojovacej chodbe je
potrebné vymeniť podlahovú krytinu a pre deti zakúpiť nové
šatníkové skrinky. V edukačnom procese chýba rozšírenie internetového pripojenia do tried. Problémom sú aj sociálne
zariadenia pre zamestnancov, ktoré si žiadajú rekonštrukciu.
Školský dvor je miestom relaxácie detí. Vďaka zriaďovateľovi
a rodičom každý rok na ňom niečo pribudne (preliezačka,
hojdačka, dopravné ihrisko, domček a iné). Dvor by však potreboval jeden väčší herný prvok, ktorý by nahradil preliezačky z čias minulých. Je potrebné vymeniť obruby na pieskoviskách a zabezpečiť rekonštrukciu časti oplotenia školského
dvora.
Trápi nás aj školská kuchyňa, ktorá už dlhé obdobie neprešla
väčšou rekonštrukciou a modernizáciu by si zaslúžila. Už
pred pár rokmi bolo zrušené vzduchotechnické zariadenie
a doposiaľ kuchyňa nemá vyriešené odsávanie. Obedy sa
pripravujú na starých peciach, opotrebované je aj ostatné
zariadenie kuchyne. Pomohlo by zakúpenie elektrickej a chladiarenskej techniky, ako aj nového vybavenia.
Vieme, že spomínané nedostatky sa nedajú vyriešiť naraz,
ale veríme, že zriaďovateľ bude hľadať možnosti a postupne
nám ich pomôže vyriešiť.

Mgr. Jana Sobeková
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A JE TO TU... SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ ŠKOLA TURANY
Ani sme sa nenazdali a máme za sebou polročné vysvedčenie. Niektorí sme na tom lepšie, iní vieme, kde je potreba sa nám zlepšiť, či
v ktorom predmete zabrať. Tentokrát sa však niektoré deti z mesta
Turany, doma či kamarátom, nechválili len vysvedčením zo základnej
školy, no mohli sa radovať aj z hodnotenia zo Súkromnej základnej
umeleckej školy Turany. Áno, vážení a milí rodičia, starí rodičia či priatelia umeleckého smeru. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a my
sme, za veľkej pomoci bývalého a aj súčasného vedenia mesta Turany,
mohli privítať Vaše ratolesti na hodinách tanečného, výtvarného, hudobného a literárno-dramatického odboru. A že Vás nebolo málo!
Máme vyše 130 na sebe pracujúcich detí rôznych vekových kategórií,
talentovaných tanečníkov, za ktorými určite nezaostávajú naši nadaní výtvarníci, hudobníci či budúci herci. Deti z tanečného odboru zo
Základnej umeleckej školy sa už dokonca len po 4 mesiacoch tanečných tréningov, pod vedením pani učiteľky Márie Zelinovej, úspešne
prezentovali svojim kamarátom a pedagógom počas Vianočného programu Základnej školy.
Zriadením Základnej umeleckej školy Turany nevzniká len existencia
vzdelávacej inštitúcie umeleckého charakteru na území mesta, čo
uľahčí v prvom rade rodičom efektívnejšie rozdelenie a využitie nielen
ich času, ale aj času ich detí, nakoľko nemusia za kvalitnými voľnočasovými aktivitami dochádzať mimo svojho bydliska, ale so zriadením
SZUŠ Turany prichádza aj obohatenie kultúrneho života v meste
a možnosť detí plnohodnotne sa na ňom podieľ ať a spolutvoriť ho, čo
určite prispieva k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Ďalšou z priorít
SZUŠ Turany je poskytnutie kvalitného umeleckého vzdelania v každom ponúkanom odbore, a preto zriaďovateľ SZUŠ, o. z. Kala Dance
Studio, vyberá ten najkvalitnejší a vysoko vzdelaný pedagogický personál v danom obore.
Je veľmi dôležité povedať, že vďaka vôli, pozitívnym vzťahom a hlavne
spoločnému cieľu, s vedením a poslancami mesta Turany, poskytnúť
deťom kvalitné vzdelanie v umeleckom smere, môže SZUŠ vykonávať
svoju činnosť nielen pre deti v školskom veku, ale aj pre deti vo veku
predškolskom (škôlkarom) aj napriek tomu, že na tieto deti nie je štátom poukázaná žiadna finančná dotácia.
V neposlednom rade, vážení rodičia, dovoľte nám poďakovať sa za Vašu prejavenú dôveru a zverenie Vašich najväčších pokladov do našich
rúk. Veríme, že s výsledkami detičiek, nielen v podobe zlepšenia sa
vo vybraných krúžkoch, no i v ich osobnostnom napredovaní, budete
spokojní. Tešíme sa na nasledujúce spoločné stretnutia v podobe prezentácie žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Turany a veríme, že nás bude v budúcností stále pribúdať.

Ing. Katarína Lacková
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NOVÉ SOCIÁLNE ZARIADENIA V TELOCVIČNI ŠKOLY
Pri výkone kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
stanovil technik BOZP nevyhovujúci stav sociálnych zariadení
v telocvični ZŠ, ktorou bola na majetku školy spôsobená škoda
ohrozujúca jej prevádzku a stav označený za havarijný.

V starých sociálnych zariadeniach boli zistené nedostatky:
vodoinštalácia a kanalizácia sociálnych zariadení bola v nevyhovujúcom stave,
prehrdzavené potrubia zabezpečujúce prívod vody,
nedostatočná hydroizolácia, izolácia odpadového potrubia
neplnila svoju funkciu,
poškodené a netesné potrubia WC ,
pretekajúca voda z nádržiek WC,
popraskaný sanitárny obklad, dlažba,
skorodované vykurovacie telesá.

Na základe predloženej žiadosti Základnej školy v Turanoch zriaďovateľovi pridelilo Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu
SR účelovo finančné prostriedky z kapitoly ministerstva školstva
a z kapitoly ministerstva vnútra na riešenie havarijných situácií
škôl v zmysle § 4c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl vo výške 50 000 €.
V mesiaci december a počas vianočných prázdnin sme využili čas
voľna na odstránenie havarijného stavu sociálnej časti telocvične .
Odborné práce zabezpečovali pracovníci firmy Vodo-Fix z Martina.
V súčasnosti sa tešíme, že vynovené priestory môžu žiaci našej
školy a ostatní priaznivci športu naplno využívať.

Mgr. Melánia Klučiarovská

CHCEME POKRAČOVAŤ V INKLÚZII
V rámci implementácie medzinárodného projektu do praxe máme
záujem aplikovať získané poznatky v našej škole.
V období 2015 – 2018 sa naša základná škola ako jediný zástupca
Slovenska zapojila do medzinárodného projektu ERASMUS+ pod
názvom JOIN US, Sup PORT Me!.
Bol zameraný na inklúziu a znižovanie rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch znevýhodnených študentov, zvyšovanie kvality vzdelávania
prostredníctvom mobilít a medzinárodnej spolupráce, zlepšenie
a posilnenie profilu učiteľa.
Cieľom projektu bolo zamerať sa na dve disciplíny – hudbu a šport,
ktoré sú vhodné na osvojenie si inkluzívnych metód práce so žiakmi
so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami. Vďaka virtuálnej
mobilite, otvorených vzdelávacích zdrojov a využitiu IKT sa do vzdelávania v rámci mobilít zavádzali nové formy práce, ktoré sa snažili
nasmerovať žiakov k ambícii a aj k potrebe vzdelávať sa. Zároveň boli
kodifikované dva nové profily inkluzívneho vzdelávania pre učiteľov
hudby a telesnej výchovy.
Mobility žiakov sa konali na Slovensku, Estónsku, Rumunsku, Belgicku a Taliansku. Z našej školy bolo aktívne zapojených 60 žiakov.

Finančné prostriedky školy nie sú dostatočné na komplexné zabezpečenie činností a odborných zamestnancov (školský špeciálny pedagóg,
psychológ, asistent) vzhľadom na rastúci počet detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. Na budúcnosti detí našej ZŠ a dosiahnutí lepšej inklúzie nám záleží. Rozhodli sme sa reagovať na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci operačného programu Ľudské zdroje a požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt V základnej škole úspešnejší II..
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským
neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní alebo zdravotných problémov.
Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ: 1.1.1. zvýšiť
inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie žiakov.
Dúfame, že projekt bude schválený a jeho realizácia bude úspešná.
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VEDENIE MESTA TURANY RIEŠI
AJ DETSKÉHO LEKÁRA

ZÁPIS NA PLNENIE POVINNEJ
ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

V dnešnej dobe, keď veľký počet absolventov lekárskych fakúlt odchádza pracovať za hranice našej vlasti, je veľký problém získať detského
resp. obvodného lekára do Turian. Aj napriek tomu sa nové vedenie
mesta snaží tento problém vyriešiť.

Základná škola v Turanoch pozýva rodičov a deti
narodené od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013
na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky,
ktorý sa uskutoční v dňoch

Dňa 23.1.2019 bolo jednanie na VÚC s PhDr. Silviou Pekarčíkovou, riaditeľkou odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktorá
upozornila zástupcov mesta na to, že aj na pediatrickú ambulanciu
sa vzťahuje verejná minimálna sieť a tá je v našom okrese dostatočne
naplnená. Namietali sme, že Turany sú mesto s pomerne vysokým
počtom obyvateľov a že aj v minulosti tu detský lekár pracoval. Keby
nebol MUDr. Valenta zomrel, pracoval by u nás stále. Po jeho smrti sa
zdravotné karty detských pacientov presunuli do iných pediatrických
ambulancií a tie bude nutné do Turian vrátiť, aby nový lekár mal náplň práce. 29.1.2019 sme jednali v Martine s MUDr. Tomášom Turčanom, ktorý prisľúbil prácu na pediatrickej ambulancii v Turanoch od
1.4.2019 zatiaľ len na dva dni a to v pondelok a vo štvrtok. Kým sa nazbiera dostatočný počet kariet bude ho musieť finančne podporovať
Mesto Turany. Sme si vedomí, že dva dni v týždni je málo, a preto stále
hľadáme druhého lekára. 13.2.2019 malo mesto jednanie s Oravskou
poliklinikou v Námestove, ktorá nám pomôže znovu rozbehnúť činnosť detskej ambulancie v Turanoch. 25.2.2019 sme jednali aj s lekárskou komorou v Ružomberku ohľadne licencie lekára, ktorá je nutná
pre novootvorenú ambulanciu. Ako vidieť pre znovuotvorenie ambulancie detského lekára je nutné vyriešiť veľmi veľa právnych, ale aj
technických záležitostí. Na základe týchto skutočností, mesto Turany
muselo pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii už teraz pripravovanej
ambulancie. Pri konzultáciách bol prítomný aj riaditeľ Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Martine, ktorý pre vznik uvedenej
ambulancie určil prísne hygienické pravidlá, ktoré musíme pri rekonštrukcii dodržať. V uvedených priestoroch sa musí vymeniť sanita sociálnych zariadení, vybudovať sprchový kút, zrekonštruovať odsávanie
a ventiláciu, prerobiť miestnosť izolačky pre pacientov s infekčnými
chorobami. Vzhľadom na uvedené práce a na celkovú rekonštrukciu
sociálnych zariadení, čakárne, oddychovej miestnosti pre personál,
ako aj samotnej ambulancie a izolačky, môžeme s určitosťou konštatovať, že finančné základy sa viac ako zdvojnásobia v porovnaní s rekonštrukciou prvotného zámeru. I napriek tomu sme presvedčení, že
uvedené prostriedky sú vynaložené na správnu vec, nakoľko chceme
týmto spôsobom vrátiť detského lekára späť do Turian, do ozaj reprezentačných priestorov, ktoré budú v prvom rade spĺňať všetky hygienické, zdravotné, ale aj technické podmienky vybavenosti zdravotných
zariadení 21. storočia. Následne sa chceme postupne venovať rekonštrukcii budovy celého zdravotného strediska s možnosťou zabezpečiť ďalších lekárov z rôznych zdravotných odvetví, ktorí by zabezpečovali zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov mesta Turany.
Na projekte už pracujeme.

Ing. Anastázia Mičková, poslankyňa MZ
Mgr. Dušan Kričko zástupca primátora

3. a 4. apríla 2019 ( t.j. streda, štvrtok )
v čase od 13.00 – 17.00 hod. v I. budove školy.
K zápisu je potrebné priniesť:
1.) rodný list dieťaťa
2.) občiansky preukaz zákonného zástupcu

ZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY
Riaditeľstvo MŠ Turany, Krížna oznamuje rodičom, že
zápis detí do materskej školy na budúci rok 2019/2020
sa uskutoční v termíne

2.5. 2019 - 17.5. 2019
Miestom zápisu bude materská škola. Dostaviť sa
môžete v ktorúkoľvek hodinu počas prevádzky. Nástup
dieťaťa bude prejednaný individuálne pri zápise, kde
rodič obdrží prihlášku do MŠ.

Prihlášku je možné stiahnuť aj z webovej stránky
www.turany.sk - Materská škola Krížna
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FAŠIANGOVÝ ČAS V MESTE A JEHO PODUJATIA
12. TURIANSKY PLES
Už 12. ročník tradičného Turianskeho plesu niesol dátum 9. 2.
2019. Takmer 200 hostí očakávalo zábavu v retro štýle, ktorá sa
naozaj vydarila. Organizátorom v poradí prvej fašiangovej
zábavy v sezóne v Turanoch sa podarilo skĺbiť klasiku v podaní
hudobnej skupiny CLASSIC Music Band a hudobnú produkciu

FAŠIANGOVÁ ŽENSKÁ ZÁBAVA
Takéto označenie má v Turanoch už po niekoľko rokov zábava,
ktorú pripravujú a organizujú členky ZO ÚŽS v Turanoch – najväčšej ženskej organizácie v našom okrese. 16.2.2019 sa podujatie uskutočnilo v KC, trochu v komornejšej atmosfére, na ktorom

FAŠIANGY MESTA
Mávajú svoj obraz už niekoľko rokov. Najskôr pochôdzku masiek
po celom meste – čo nie je vôbec málo, potom pozvanie verejnosti na zabíjačkové fašiangové špeciality a zábavu na námestí,
pochovávanie basy v podaní FS Kriváň a ešte aj veľkú fašiangovú
zábavu v KC. Tentokrát boli FAŠIANGY rozdelené na dve časti.

DJ J. Halienu, v atmosfére, aká k plesu prináleží. Úderom na gong
ples otváral primátor mesta Ing. D. Novysedlák. Zábava obohatená
o tanečné kreácie skupiny ANAVI, bohatá tombola, výborné jedlo a vynikajúca atmosféra boli tým, čo náš turiansky ples urobilo
takým, akým má správny ples byť. Dovidenia na 13. Turianskom
plese 8. 2. 2020.

však nechýbala dobrá nálada a všetko, čo túto zábavu zdobí. Vynikajúca fašiangová praženica a hriatô, výborná hudba v podaní
skupiny DADA, tombola, ktorá býva vždy trochu iná, takto sa prezentovali členky výboru našich žien. Tí, ktorí na zábavu prišli, sa
výborne zabávali až do skorých ranných hodín.

Prvá sa konala 23.2. 2019 na námestí a v uliciach mesta a zábava o týždeň neskôr v KC. Boli to dva víkendy venované občanom,
keď si mohli vychutnať pravú fašiangovú atmosféru. Záujem
verejnosti bol značný, počasie podujatiu naklonené, všetko, čo
šikovní kuchári špecialít navarili chutilo a zábava pre verejnosť
pod taktovkou DHZ bola s bohatou účasťou a veselou náladou,
aká k fašiangovému času patrí.

IJ
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ZA NAŠOU ANIČKOU
Naša Anička Múkerová nesporne patrila medzi jedinečné a pozoruhodné osobnosti našej obce. Svoju rodnú obec nadovšetko milovala.
Bola na ňu hrdá. Vždy sa k nej hrdo a s láskou hlásila.
Popri svojich pracovných povinnostiach sa angažovala v mnohých
oblastiach života spoločnosti. Svojím príčinlivým osobným vkladom
sa podieľala na bohatom spoločenskom a kultúrnom dianí v obci.
Nezištne sa zapájala do činnosti vo viacerých spoločenských organizáciách a občianskych združeniach. Získala si dôveru spoluobčanov
a zastupovala ich v miestnej samospráve a tiež ako poslankyňa
Okresného národného výboru v Martine.
Na mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach prinášala medzi nás radosť a smiech. Obdarúvala nás svojím darom reči. Vystupovala v mnohých zábavných scénkach na vianočných estrádach. Prihovárala sa k nám ako ľudový rozprávač a zabávač. Cez slzy smiechu
doviedla svojho poslucháča k vtipnej pointe. Rada recitovala prózu
a zúčastňovala sa rôznych recitačných súťaží, kde tiež žala úspechy.
Rád spomínam na jej úprimný vzťah k slovenskej literatúre i slovenskej ľudovej piesni. Bola veľmi hrdá na svoj dátum narodenia dvadsiaty ôsmy október, kedy sa narodil i náš národný buditeľ, kodifikátor
spisovného jazyka, zástupca utláčaných, revolucionár a tvorca národného programu Ľudovít Štúr. Diela štúrovcov boli jej veľkou literárnou láskou. Anička často spomínala na svoj obľúbený predmet v škole
– slovenčinu. Celý jej život bol naplnený vrúcnym vzťahom k rodnému jazyku. Rada sa učila texty, aby ich pôsobivo interpretovala, ale
často si aj sama písala texty pre potešenie svojich kamarátov a spoluobčanov. Písala aj články do Hlasu Turian a tiež správy o letných
prácach na poli, ktoré často osobne čítala v miestnom rozhlase. Jej
osobný prínos pre spoločnosť bol veľmi rozmanitý.
Mám veľa milých spomienok na nakrúcanie televíznej r elácie Takí
sme boli s naším režisérom Ľubomírom Paulovičom v Bratislave. Bol
to deň bohatý na nezabudnuteľné zážitky. Nočná cesta domov bola
jedným veľkým neutíchajúcim spevom. Toľko ľudových piesní na jednom mieste som nikdy nepočul a mnohé ani nepoznal. Anička poznala všetky. Keď niekto začal spievať nejakú pesničku, vždy sa pripojila
prvá a pieseň celú dospievala. Mnohé pesničky začala spievať sama,
ale nie každý sa vedel pripojiť. Priam neuveriteľné, ako si dokázala
zapamätať toľko slov a melódií. Vzácny to dar. Zdalo sa mi, akoby to
bola práve ona, kto kedysi dávno po celom Slovensku pozbieral všetky ľudové piesne a uschoval do klenotnice ľudového umenia, aby
nám ich jednu po druhej predspievala. Cesta ubehla akosi prirýchlo.
Nedbali by sme, keby tá cesta spevobusom trvala aj dlhšie. Bolo mi
ľúto vystúpiť zo spievajúceho turianského autobusu už v Martine.
Hanka Múkerová, ako ju mnohí nazývali, bola pre mňa najmä nezabudnuteľnou spolupútničkou na doskách ochotníckeho divadla ako
mimoriadne skvelá ochotnícka herečka. Napriek všetkým osobným
úspechom a oceneniam jej hereckých výkonov nespyšnela a zostala
skromným človekom - našou Aničkou. Na divadelných doskách stvárnila ako ochotnícka herečka desiatky rôznorodých dramatických postáv. Začala hrať už od svojej mladosti so starou generáciou divadelníkov. Generácie divadelných ochotníkov sa striedali, ale ona zostávala
a priťahovala k sebe nové a nové generácie. Divadlo jej prirástlo k srdcu na celý život. Pokiaľ sa v obci hralo divadlo, bola tam aj Hanka Múkerová. Nenapodobiteľným spôsobom sa zhostila menších i veľkých
úloh. Znamenite stvárnila náročné divadelné postavy slovenských
dramatikov i svetovo uznávaných dramatikov Gogoľa a Shakespeara.
Stretnutia s ňou na javisku boli pre divákov nezabudnuteľným zážitkom. Hoci každé divadelné predstavenie je pominuteľné a nemôžeme sa k nemu vrátiť, ako ku prečítanej knihe a znova v nej listovať, sú
také výnimočné dramatické diela a ich postavy, ktoré keď v divadle
zažijete, zostávajú s vami navždy. Taká bola aj postava Zuzy Gungovky v hre Ťapákovci. Čertica v hre Skrotenie zlej ženy, Anjel v spevohre
Na skle maľované, Helena v hre Sen noci, Veštica Izergil v spevohre
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Cigáni idú do neba či Žena v hre Plánka.
Keď s ňou pracovali profesionálni režiséri, mali v nej úžasný
herecký potenciál, s ktorým mohli pracovať podľa svojich
predstáv a vytvoriť spolu s ňou hereckú postavu s atribútmi
profesionálneho herca. Na javisko však vždy vstupovala s pokorou. Do svojich postáv vkladala čaro svojej osobnosti a všade, kde sa to dalo, rozdávala ľuďom radosť. Rovnako dobre
zvládla tragické i komické divadelné postavy. Rozplakala i rozosmiala. S radosťou rozosmievala tisíce divákov. Robila to
s láskou. Naštudovanie každej divadelnej inscenácie si vyžadovalo vždy veľa času a úsilia. Jej jedinou odmenou bol potlesk divákov. Všetky divadelné postavy stvárnené Hankou
Múkerovou obohatili slovenské ochotnícke divadlo.
Popri jej hereckých kvalitách treba zvýrazniť tiež hlboko ľudský a národný rozmer jej citlivej a umelecky založenej osobnosti. Vždy veľmi dôstojne reprezentovala svoju milovanú
obec Turany, okres Martin, svoje rodné Slovensko. Za hranicami našej vlasti sme spoločne šírili našu kultúru a našu reč.
Niektoré okamihy boli priam historické. Bolo tomu tak aj
vtedy, keď sme naše veľmi úspešné divadelné predstavenie
odohrali v jednej už pomaly „vymierajúcej“ slovenskej obci
v Maďarsku, kde sa žiadne divadlo ešte jakživ nehralo. Slovenskej reči rozumela už len staršia generácia. Po predstavení sme posedeli aj s mladšou generáciou – našimi rovesníkmi. Nerozumeli sme im a oni nerozumeli nám. Bolo nám ľúto,
že na rozhovor s potomkami Slovákov potrebujeme tlmočníka. Je preto pochopiteľné, že po vzniku miestneho odboru
Matice slovenskej v Turanoch sa Hanka Múkerová stala jeho
aktívnou členkou.
Za osobný prínos pre rozvoj kultúry bolo našej Aničke Múkerovej udelená Cena primátora mesta Turany v roku 2018.
Slávnosti, na ktorej jej malo byť toto ocenenie odovzdané,
sa už nedožila.
Ak budete niekedy listovať v staršej Encyklopédii Slovenska,
nájdete pri hesle ochotnícke divadlo knižne zvečnenú i našu
obec, ktorá sa výrazne zapísala do dejín slovenského ochotníckeho divadla. Sú tam drobné fotografie z našej inscenácie
divadelnej hry Ťapákovci. Zuza Gungovka stvárnená Hankou
Múkerovou tam právom patrí. A patria tam aj Turany, lebo
turianski ochotníci mnoho rokov boli na špičke slovenského ochotníckeho divadla. Bolo tomu tak aj vďaka obetavej
a ochotnej Aničke.
Za všetku nesmiernu lásku, obetavosť a priateľstvo patrí
Aničke Múkerovej naša srdečná vďaka. Anička sa pominula,
ale krásne a trvalé spomienky na ňu sa nepominuli. Anička
zostala krásnou a trvalou súčasťou i cennou hodnotou našich duší a sŕdc.

Za divadelných ochotníkov - Nikolaj Bonda

SPOMIENKA – VLASTA KUNOVSKÁ
Dňa 10.2. 2019 zomrela Vlasta Kunovská, spolupracovníčka a kamarátka turianskych divadelných ochotníkov. Ako metodička
ochotníckeho divadla sa zaslúžila o spoluprácu ochotníckych
divadelných súborov z Turca s profesionálmi z Divadla Slovenského národného povstania v Martine, neskôr premenovaného
na Slovenské komorné divadlo. Bola veľkou sympatizantkou
a podporovateľkou Divadelného súboru Miloša Alexandra Bazovského v Turanoch. Veľmi rada sprevádzala našich ochotníkov
na divadelných zájazdoch po Slovensku, Čechách, Srbsku, Rakúsku a Maďarsku. Písala a uverejňovala o práci a úspechoch súboru
články v Živote Turca, MY Turčianske noviny, Javisku a iných periodikách. Sprostredkovala uverejňovanie článkov o turianskom

ochotníckom divadelnom súbore v celoslovenských týždenníkoch.
Ako redaktorka mesačníka Slovensko venovala priestor v tomto
mesačníku aj nášmu súboru a napísala o ňom články, ktoré čítali aj zahraniční Slováci vo všetkých kútoch sveta. Pričinila sa aj
o spoluprácu súboru s profesionálnym fotografom Filipom Lašutom. Jeho fotografie z divadelných inscenácií turianskych ochotníkov putovali po výstavách v zahraničí a dokonca zablúdili aj do
krajiny vychádzajúceho slnka - Japonska.

V roku 2016 jej bola udelená Cena primátora mesta Martin za celoživotnú aktívnu organizačnú a novinársku činnosť a osobnú
angažovanosť v oblasti miestnej kultúry a ochotníckeho divadla
v Turci.
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Viac info o harmonograme a prihláškach nájdete na www.turany.sk

VÝSTAVBA NOVEJ OPTICKEJ DÁTOVEJ SIETE
Slovak Telekom, a.s. bude tento rok v našom meste realizovať výstavbu optickej siete, ktorá pre obyvateľov mesta prinesie najmodernejšiu
telekomunikačnú technológiu.
Výstavbu chceme zahájiť v jarných mesiacoch a predpoklad ukončenia celej akcie bude v lete. Celá výstavba bude realizovaná vo viacerých
etapách. Jednotlivé etapy si dohodneme zo zástupcami mesta tak aby sme v minimálnej miere obmedzovali dopravu ako aj kvalitu života
občanov mesta.
Celá investičná akcia je realizovaná zo zdrojov Slovak Telekom a. s. . Vami prejavený súhlas na umiestnenie optického rozvádzača buď na hranici pozemku alebo na dome Vás nezaväzuje v žiadnom prípade ku kúpe uvedenej služby.
Slovak Telekom, a.s. po zrealizovaní stavby Vás oboznámi s ponukou služieb na optickej sieti a pokiaľ sa rozhodnete pre naše služby, službu
Vám zriadime na náklady Slovak Telekom, a.s.

VÝHODY DÁTOVÝCH SLUŽIEB NOVEJ OPTICKEJ SIETE:
Moderná optická dátová sieť pripravená pre služby 21. storočia – stabilná a rýchla
Za rovnakú cenu až 10-násobne vyššia rýchlosť
Mimoriadna rýchlosť sťahovania dát až do 300 Mbit/s
Rýchle wi-fi pripojenie v celej domácnosti – možnosť pripojiť viacero zariadení bez zníženia kvality služieb
Surfovanie na internete úplne bez obmedzení
Možnosť pozerať programy až na 4 televízoroch v HD kvalite
Neprerušované sledovanie on-line televízneho vysielania v počítači, na tablete alebo smartfóne
Plynulý chod on-line hier vo vysokej kvalite obrazu
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1. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO
DŇA 21.12. 2018 V MKS
Vážení spoluobčania. V nasledujúcich riadkoch vám chceme priblížiť
najdôležitejšie momenty z ustanovujúceho zasadnutia MZ dňa
21.12. 2018 a 17. 1. 2019.

OBOZNÁMENIE S VÝSLEDKAMI VOLIEB DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY MESTA TURANY
Predseda mestskej volebnej komisie p. Rudolf Cecko, informoval o výsledkoch volieb pre voľbu primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva. Keďže Ing. Dušan Novysedlák, bol zvolený za primátora a zároveň za poslanca, vzdal sa písomne mandátu poslanca a ako
prvá náhradníčka v poradí bola p. Darina Tarabová.

ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÉHO PRIMÁTORA MESTA TURANY
Novozvolený primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, zložil sľub
primátora a Ing. Miroslav Blahušiak mu odovzdal insígnie mesta.

ZLOŽENIE SĽUBU NOVOZVOLENÝCH POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V TURANOCH
Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Turanoch: Ing. Ivan
Jesenský, Ing. Miroslav Blahušiak, Antónia Kocholová, Roman Maťko,
Ing. Anastázia Mičková, Mgr. Dušan Kričko, Ing. Ivan Ďubák, Kamil
Kiša, Jozef Maťko, Mgr. Martin Adamov, Darina Tarabová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Turanoch.

PRACOVNÁ ČASŤ
NÁVRH NA ZLOŽENIE MESTSKEJ RADY
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, navrhol za členov mestskej
rady poslancov Mgr. Martina Adamova a Ing. Anastáziu Mičkovú.
P. Roman Maťko navrhol za členov mestskej rady Ing. Miroslava Blahušiaka a Romana Maťka.

Hlasovanie za zvolenie navrhnutých poslancov:
za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak, Kamil Kiša, Ing. Anastázia Mičková, Jozef Maťko, Mgr. Martin
Adamov, Mgr. Dušan Kričko, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
proti – 0
zdržal sa – 0
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, navrhol za predsedu Komisie
pre ekonomiku a plán Ing. Ivana Ďubáka. P. Roman Maťko navrhol
p. Darinu Tarabovú.
Hlasovanie za návrh p. Romana Maťka :
za – 8 (Darina Tarabová, Roman Maťko, Ing. Ivan Ďubák, Ing. Anastázia Mičková, Kamil Kiša, Ing. Miroslav Blahušiak, Antónia Kocholová,
Ing. Ivan Jesenský)
proti – 0
zdržal sa – 3 ( Mgr. Dušan Kričko, Mgr. Martin Adamov, Jozef Maťko)
Za predsedníčku Komisie pre ekonomiku a plán bola zvolená p. Darina
Tarabová.

Ďalej primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, navrhol členov Komisie
pre ekonomiku a plán – Ing. Ivana Ďubáka a Ing. Anastáziu Mičkovú.
P. Roman Maťko navrhol, aby boli dnes zvolení len predsedovia jednotlivých komisií. Primátor mesta nesúhlasil, pretože bolo treba pripravovať rozpočet. Mali sme rozhodnúť aspoň o poslancoch ako o členoch Komisie pre ekonomiku a plán.
Hlasovanie za návrh p. Romana Maťka, aby sa na zasadnutí nevolili
ďalší členovia komisií:
za – 6 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak,
Kamil Kiša, Roman Maťko, Darina Tarabová)
proti – 4 (Mgr. Dušan Kričko, Mgr. Martin Adamov, Ing. Anastázia
Mičková, Jozef Maťko)
zdržal sa – 1 (Ing. Ivan Ďubák)
Návrh p. Romana Maťka bol schválený.

Hlasovanie za návrh p. Romana Maťka:
za – 7 (Darina Tarabová, Roman Maťko, Ing. Ivan Ďubák, Kamil Kiša,
Ing. Miroslav Blahušiak, Antónia Kocholová, Ing. Ivan Jesenský)
proti – 2 (Mgr. Dušan Kričko, Mgr. Martin Adamov)
zdržal sa – 2 (Ing. Anastázia Mičková, Jozef Maťko)
Za členov mestskej rady boli zvolení Ing. Miroslav Blahušiak a p. Roman Maťko. Tretím členom je zástupca primátora.

NÁVRH NA ZLOŽENIE KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTA TURANY
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, navrhol voľbu predsedov
a členov komisií mestského zastupiteľstva. P. Roman Maťko navrhol,
aby dnes poslanci zvolili len predsedov komisií. Primátor mesta
Ing. Dušan Novysedlák, navrhol za predsedu Komisie na ochranu
verejného záujmu Mgr. Martina Adamova. Iný návrh zo strany poslancov nebol.
Hlasovanie za zvolenie Mgr. Martina Adamova :
za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak, Kamil Kiša, Ing. Anastázia Mičková, Jozef Maťko, Mgr. Martin
Adamov, Mgr. Dušan Kričko, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
proti – 0
zdržal sa – 0
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, navrhol za členov Komisie
na ochranu verejného záujmu poslancov - p. Kamila Kiša a Mgr. Dušana Krička. Iný návrh zo strany poslancov nebol.
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Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák navrhol za predsedníčku Komisie sociálno-zdravotnej Ing. Anastáziu Mičkovú. p. Roman Maťko
navrhol p. Antóniu Kocholovú.
Hlasovanie za návrh p. Romana Maťka :
za – 9 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak,
Kamil Kiša, Jozef Maťko, Mgr. Martin Adamov, Ing. Ivan Ďubák, Roman
Maťko, Darina Tarabová)
proti – 0
zdržal sa – 2 (Mgr. Dušan Kričko, Ing. Anastázia Mičková)
P. Antónia Kocholová bola zvolená za predsedníčku Komisie sociálnozdravotnej.
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák navrhol za predsedu Komisie
výstavby, životného prostredia a verejného poriadku Mgr. Dušana
Krička. Ing. Miroslav Blahušiak navrhol p. Romana Maťka.
Hlasovanie za návrh Ing. Miroslava Blahušiaka:
za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak,
Kamil Kiša, Jozef Maťko, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
proti – 0
zdržal sa – 3 (Mgr. Dušan Kričko, Mgr. Martin Adamov, Ing. Anastázia
Mičková)
P. Roman Maťko bol zvolený za predsedu Komisie výstavby, životného
prostredia a verejného poriadku.

Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák navrhol za predsedu Komisie
školstva, športu, kultúry a informovanosti Ing. Ivana Jesenského. Iný
návrh zo strany poslancov nebol.
za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak, Kamil Kiša, Ing. Anastázia Mičková, Jozef Maťko, Mgr. Martin
Adamov, Mgr. Dušan Kričko, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
proti – 0
zdržal sa – 0

POVERENIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, oznámil, že v zmysle zákona
o obecnom zriadení za zástupcu primátora poveruje Mgr. Dušana
Krička a v súlade s týmto zákonom mu určil rozsah zastupovania.
Podľa tohto zákona je zástupca primátora členom mestskej rady.

NÁVRH NA POVERENIE POSLANCA MZ OPRÁVNENÉHO ZVOLÁVAŤ
A VIESŤ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, navrhol za poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie MZ Ing. Anastáziu Mičkovú.
Ing. Miroslav Blahušiak navrhol p. Romana Maťka.
Hlasovanie za návrh Ing. Miroslava Blahušiaka:
za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak,
Kamil Kiša, Jozef Maťko, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
proti – 0
zdržal sa – 3 (Mgr. Dušan Kričko, Mgr. Martin Adamov, Ing. Anastázia
Mičková)
P. Roman Maťko bol poverený zvolávaním a vedením zasadnutí
mestského zastupiteľstva podľa §12 zákona č.369/1990 Zb.

NÁVRH NA URČENIE A SCHVÁLENIE SOBÁŠIACEHO
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák navrhol za sobášiacich poslancov Ing. Ivana Jesenského, Mgr. Dušana Krička a Ing. Anastáziu
Mičkovú. Ing. Miroslav Blahušiak navrhol p. Romana Maťka, keďže
obrady už vykonával, uspel aj na celoslovenskej prehliadke obradov
vo Vígľaši.
Hlasovanie za návrh Ing. Miroslava Blahušiaka:
za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak, Kamil Kiša, Ing. Anastázia Mičková, Jozef Maťko, Mgr. Martin
Adamov, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina Tarabová)
proti – 0
zdržal sa – 1 (Mgr. Dušan Kričko )
Ďalej primátor mesta navrhol poveriť vedením občianskych obradov
okrem uzatvárania manželstva Bc. Ivetu Jesenskú.

Hlasovanie za návrh primátora mesta:
za – 11 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak, Kamil Kiša, Ing. Anastázia Mičková, Jozef Maťko, Mgr. Martin
Adamov, Mgr. Dušan Kričko, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
proti – 0
zdržal sa – 0
Bc. Iveta Jesenská bola poverená vedením občianskych obradov okrem
uzatvárania manželstva.

SCHVÁLENIE ŽIADOSTI PREPLATENIA DOVOLENKY
ODCHÁDZAJÚCEMU PRIMÁTOROVI
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, informoval o žiadosti Ing. Miroslava Blahušiaka, ako odchádzajúceho primátora, ktorý požiadal
o preplatenie dovolenky, ktorú si nevyčerpal, v počte 27,5 dňa.
Mgr. Martin Adamov – ako štátny zamestnanec má povinnosť si dovolenku čerpať. Nemyslí si, že by sme mu mali 27,5 dňa preplatiť.
Hlasovanie za návrh Mgr. Adamova, aby sa dovolenka nepreplatila:
za – 3 (Mgr. Dušan Kričko, Mgr. Martin Adamov, Ing. Anastázia
Mičková)
proti - 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak, Kamil Kiša, Jozef Maťko, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
zdržal sa – 0
Návrh Mgr. Adamova nebol schválený.
Hlasovanie za preplatenie dovolenky odchádzajúcemu primátorovi
Ing. Miroslavovi Blahušiakovi v rozsahu 27,5 dňa:
za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Ing. Miroslav Blahušiak,
Kamil Kiša, Jozef Maťko, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
proti – 3 (Mgr. Dušan Kričko, Mgr. Martin Adamov, Ing. Anastázia
Mičková)
zdržal sa – 0
Preplatenie dovolenky bolo schválené.

SCHVÁLENIE PLATU PRIMÁTORA
Ing. Anastázia Mičková predložila návrh na výšku platu primátora
mesta. P. Roman Maťko navrhuje plat vo výške 2,41 násobku priemernej mzdy v hospodárstve (954,- eur) čo je 2 299,14 eur v hrubom.
Hlavný kontrolór Mgr. Peter Kračmer ešte upresnil, že v roku 2016 bol
bývalému starostovi obce navýšený plat o 37,7 % čiže 2 851,- eur, čo
mal do 20.12.2018.
Hlasovanie za schválenie platu primátora mesta podľa návrhu p. Romana Maťka – 2 300,- eur ( základný plat):
za – 7 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Kamil Kiša, Mgr. Martin
Adamov, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina Tarabová)
proti – 2 (Mgr. Dušan Kričko, Jozef Maťko)
zdržal sa – 2 (Ing. Anastázia Mičková, Ing. Miroslav Blahušiak)
Poslanci schválili plat primátora mesta vo výške 2 300,- eur v hrubom.

ZÁVER
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák uviedol, že sa teší na prácu
a spoluprácu s poslancami. Bude voči poslancom otvorený, aby mali
dostatok informácií. Požiadal o trpezlivosť aj podporu. Na záver zavinšoval k Vianociam a ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Ing. Dušan Novysedlák
primátor mesta
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2. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO
DŇA 17.1. 2019 V MKS
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo správu hlavného
kontrolóra mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie
od 17.8. 2018 do 16.1. 2019 a berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o výsledkoch vykonaných kontrol za uvedené obdobie.

VOĽBA ČLENOV KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V TURANOCH
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, navrhol vykonať voľbu členov
komisií aklamačne zdvihnutím ruky. Poslanci súhlasili s tým, že budú
hlasovať za členov, ktorých navrhnú predsedovia jednotlivých komisií
všetkých spoločne a v prípade pozmeňovacích návrhov za každého
navrhnutého člena osobitne.
Ing. Ivan Jesenský, predseda Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov pri MZ navrhol členov tejto komisie: Mgr. Martin
Adamov, Jozef Maťko, Stanislav Bobrovnícky, Ing. Radoslav Dubovec,
Lenka Frkáňová, Mgr. Katarína Garajová, Mgr. Jozef Liskaj, Mgr. Janka
Sobeková, Alena Šimková.
Mgr. Martin Adamov navrhol doplniť do komisie Ing. Ivana Raffaja,
predsedu florbalového klubu.
Hlasovanie za návrh Mgr. Adamova:
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Mgr. Martin Adamov,
Kamil Kiša, Jozef Maťko, Ing. Anastázia Mičková, Ing. Ivan Ďubák,
Roman Maťko, Darina Tarabová, Mgr. Dušan Kričko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci zvolili Ing. Ivana Raffaja za člena komisie.
Hlasovanie za návrh Ing. Ivana Jesenského :
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Mgr. Martin Adamov,
Kamil Kiša, Jozef Maťko, Ing. Anastázia Mičková, Ing. Ivan Ďubák,
Roman Maťko, Darina Tarabová, Mgr. Dušan Kričko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
P. Antónia Kocholová, predsedníčka Komisie sociálno-zdravotnej
pri MZ navrhla týchto členov komisie: Kamil Kiša, Dana Maťková,
Mgr. Mária Molnárová, Mgr. Soňa Mišutová, Monika Kapustová,
Renáta Najšlová.
Hlasovanie za návrh p. Antónie Kocholovej:
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Mgr. Martin Adamov,
Kamil Kiša, Jozef Maťko, Ing. Anastázia Mičková, Ing. Ivan Ďubák,
Roman Maťko, Darina Tarabová, Mgr. Dušan Kričko)
Proti – 0
Zdržal sa - 0
P. Roman Maťko, predseda Komisie výstavby, životného prostredia
a verejného poriadku pri MZ navrhol týchto členov komisie: Kamil
Kiša, Ing. Ivan Ďubák, Mgr. Dušan Kričko, Bc. Matej Kišša, Ing. Nina
Rišániová, Martina Rišániová Santusová.
Hlasovanie za návrh p. Romana Maťka:
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Kamil Kiša, Mgr. Martin
Adamov, Jozef Maťko, Ing. Anastázia Mičková, Ing. Ivan Ďubák, Roman
Maťko, Darina Tarabová, Mgr. Dušan Kričko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
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P. Darina Tarabová, predsedníčka Komisie pre ekonomiku a plán
pri MZ navrhla týchto členov komisie: Ing. Anastázia Mičková,
Ing. Miroslav Blahušiak, Ing. Dana Ujčeková.
Ing. Anastázia Mičková, navrhla za členov komisie p. Martina Kručinského, pretože už pracoval v komisii a Ing. Lenu Siskovú, ktorá vyštudovala verejnú správu a zaoberá sa eurofondami.
Hlasovanie za návrh Ing. Anastázie Mičkovej – zvolenie p. Martina
Kručinského:
Za – 4 (Mgr. Martin Adamov, Jozef Maťko, Ing. Anastázia Mičková,
Mgr. Dušan Kričko)
Proti – 0
Zdržal sa – 6 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Kamil Kiša,
Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina Tarabová)
Poslanci nezvolili p. Martina Kručinského za člena komisie.
Hlasovanie za návrh Ing. Anastázie Mičkovej – zvolenie Ing. Leny
Siskovej:
Za – 4 (Mgr. Martin Adamov, Jozef Maťko, Ing. Anastázia Mičková,
Mgr. Dušan Kričko)
Proti – 0
Zdržal sa – 6 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Kamil Kiša,
Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina Tarabová)
Poslanci nezvolili Ing. Lenu Siskovú za členku komisie.
Hlasovanie za návrh p. Dariny Tarabovej:
Za – 8 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Kamil Kiša, Jozef Maťko,
Ing. Anastázia Mičková, Ing. Ivan Ďubák, Roman Maťko, Darina
Tarabová)
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Mgr. Martin Adamov, Mgr. Dušan Kričko)
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch zvolilo podľa návrhov predsedov
komisií členov jednotlivých komisií zriadených pri mestskom
zastupiteľstve tak ako boli uvedení vyššie.

ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTA TURANY
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, predložil na hlasovanie návrh
rokovacieho poriadku.
Za – 10 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Kamil Kiša, Mgr. Martin
Adamov, Jozef Maťko, Ing. Anastázia Mičková, Ing. Ivan Ďubák, Roman
Maťko, Darina Tarabová, Mgr. Dušan Kričko)
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Poslanci schválili Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva
mesta Turany.

VOĽBA POSLANCOV A ZAMESTNANCOV MSÚ DO RADY ZŠ, RADY
MŠ OBCHODNÁ A RADY MŠ KRÍŽNA
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh zástupcov mesta
Turany v radách škôl nasledovne:
Rada ZŠ Turany – Roman Maťko, Ing. Miroslav Blahušiak, Ing. Ivan
Jesenský, Ing. Monika Bačeová
Rada MŠ Obchodná – Roman Maťko, Ing. Peter Šimún, Mgr. Martin
Adamov, Antónia Kocholová
Rada MŠ Krížna – Roman Maťko, Ing. Peter Šimún, Bc. Iveta Jesenská,
Jozef Maťko

UKONČENIE ZASADNUTIA
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák, poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil.
Spracoval: Mgr. Dušan Kričko, zástupca primátora

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TURANY Č. 1/2019
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZRIADENÝCH NA ÚZEMÍ MESTA TURANY
Hlasovanie za schválenie VZN č.1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Turany:
Za – 7 (Ing. Ivan Jesenský, Antónia Kocholová, Kamil Kiša, Ing. Ivan
Ďubák, Roman Maťko, Darina Tarabová, Mgr. Dušan Kričko)
Proti – 3 (Ing. Anastázia Mičková, Jozef Maťko, Mgr. Martin Adamov)
Zdržal sa – 0

Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo a schvaľuje VZN č.
1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území mesta Turany.

RÔZNE, DISKUSIA A INTERPELÁCIA POSLANCOV
V tejto časti boli hlavnými témami otázky riešenia detského lekára,
rekonštrukcia ambulancie a pokračovanie rokovania vo veci prevodu
majetku bývalej Strednej odbornej školy v Turanoch.

SCHVÁLENIE UZNESENIA
Poslanci schválili uznesenie z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva.

INFORMÁCIA Z VOLIEB
Dňa 10. 11. 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy
obce. V našom meste bolo do zoznamu voličov zapísaných
3602 voličov. Volieb sa zúčastnilo 2193 voličov, čo predstavovalo 60,88 %-tnú účasť.
Počet platných hlasov na primátora mesta bolo 2162.
Menoslov kandidátov na funkciu primátora mesta Turany
s počtom hlasov:
Ing. Dušan Novysedlák
Ing. Miroslav Blahušiak
Roman Maťko
Ing. Miroslav Čanády

1069 hlasov, nezávislý kandidát
741 hlasov, nezávislý kandidát
292 hlasov, SMER-SD
60 hlasov, nezávislý kandidát

Počet platných hlasov na poslancov do mestského zastupiteľstva bolo 2170.
Menoslov zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva
v Turanoch s počtom hlasov:
Ing. Dušan Novysedlák
Ing. Ivan Jesenský
Ing. Miroslav Blahušiak
Antónia Kocholová
Roman Maťko
Ing. Anastázia Mičková
Mgr. Dušan Kričko
Ing. Ivan Ďubák
Kamil Kiša
Jozef Maťko
Mgr. Martin Adamov

1064 hlasov, nezávislý kandidát
998 hlasov, nezávislý kandidát
913 hlasov, nezávislý kandidát
829 hlasov, KDH
797 hlasov, SMER-SD
692 hlasov, nezávislý kandidát
675 hlasov, nezávislý kandidát
577 hlasov, nezávislý kandidát
562 hlasov, SMER-SD
554 hlasov, nezávislý kandidát
525 hlasov, SNS

Nakoľko bol Ing. Dušan Novysedlák zvolený za primátora
mesta a zároveň za poslanca, ktorý sa písomne vzdal mandátu poslanca, bola ako prvá náhradníčka v poradí Darina Tarabová, s počtom 521 hlasov.

Rudolf Cecko
predseda mestskej volebnej komisie
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TURIANSKA BIELA STOPA
XXIV. ročník 12.1. 2019
Krásne zasnežené lúky turianskeho chotára prilákali na štart 62 účastníkov už tradičného turistického pochodu na bežkách. Organizátori
kvôli bohatej snehovej nádielke mali ťažšiu úlohu s prípravou trate
na 5 a 10 km. Tá smerovala v tomto ročníku ponad Tibín, na rozľahlé
lúky Dedinské. Pre deti bola pripravená trať v dĺžke 1 km, súťažilo 13
detí, pričom najmladším bol iba 4 ročný Matúško Majerík. Dospelí
bežci vyštartovali spoločne nad športovou strelnicou, kde sa po absolvovaní 5 a 10 km vrátili aj do cieľa. Vyhodnotenie prebehlo v spoločenských priestoroch strelnice, ceny víťazom odovzdával primátor
mesta Ing. D. Novysedlák. Cenu organizátorov pre najstaršieho účastníka podujatia si prevzal pán Jaroslav Kapusta - 72 ročný. Turianska
biela stopa bola v tomto ročníku naozaj biela ako sa patrí a zároveň
poukázala na krásu bežeckého lyžovania v prekrásnej prírode, ktorou
je náš chotár obdarený.

VÝSLEDKY
KATEGÓRIÍ
1 km deti
1. Jakub Kapusta
2. Šimon Sochuľák
3. Viktória Sochuľáková

5 km ženy
1. Nikola Maťková
2. Eva Adamová
3. Jana Matejová

5 km muži
1. Tomáš Ujček
2. Ľubomír Liskaj
3. Dušan Gallo

10 km ženy
1. Eva Cabuková
2. Anna Novysedláková
3. Lenka Bičkošová

10 km muži
1. Ivan Pavlík
2. Patrik Lučanský
3. Peter Čanády

Za organizátorov podujatia Ing. Ivan Jesenský
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K2 MALÁ FATRA

V nedeľu bola pre pretekárov pripravená náročnejšia trať. No ešte
väčšia účasť ukázala odhodlanie pretekárov zvládnuť ju. Na štart
na Trusalovej sa postavilo spolu 113 pretekárov. Počasie bolo premenlivé, na hrebeni Malej Fatry bolo oblačno a vietor menil viditeľnosť. Cieľ pre VERTIKAL bol na Chate pod Chlebom. SKIALP mal
náročnú trať, muži s prevýšením 1850 a ženy 1450 výškových metrov. Muži absolvovali dvakrát výstup na Veľký Kriváň a ženy raz.
Do cieľa na Chatu pod Chlebom ich čakal ešte posledný výstup cez
Generál. Potom pretekári voľne zlyžovali na Trusalovú. V Autocampingu bola pre nich pripravená kapustnica s občerstvením. Tu prebehlo aj vyhodnotenie druhého dňa a celkových výsledkov za oba
dni. Na záver sa losovala bohatá tombola.

CELKOVÉ VÝSLEDKY
ZA OBA DNI:

V prvý marcový víkend sa v Malej Fatre uskutočnil 1. ročník
dvojdňových pretekov v skialpinizme. Unikátne preteky zorganizovali: Skialp klub Kriváň, Skialp Sučany a Skialpshop Vrútky.
Spojili sa tak dva tradičné preteky Memoriál Jána Doboša (14.
ročník) a Malá Fatra OPEN (13. ročník) do dvoch dní po sebe.
Oba dni boli na výber dve trate VERTIKAL, kde sa meral len čas
výstupu a SKIALP, ktorá bola náročnejšia s viacerými výstupmi
a zjazdmi. Pretekári si tak mohli vybrať každý deň odlišnú trať
alebo sa zúčastnili len jedného dňa. Po každom dni bolo vyhodnotenie jednotlivých kategórií a po druhom dni bolo vyhodnotené aj celkové poradie pretekárov, ktorí sa oba dni zúčastnili
rovnakého typu trate.
Tento rok bola zima štedrá na sneh aj keď v druhej polovici februára prišlo oteplenie. Snehové podmienky v Malej Fatre boli
výborné. V sobotu bolo ideálne počasie, svietilo slnko, pofukoval len mierny vietor a na štart v Sučianskej doline sa postavilo
spolu 107 pretekárov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska.
VERTIKAL mal cieľ na vrchole Meškalky. SKIALP čakala náročná
trať aj s výstupom na Malý Kriváň, muži s prevýšením 1580 a ženy 1200 výškových metrov. Cieľ bol pri chate Koniarka, kde bol
pre pretekárov prichystaný guľáš s občerstvením. Tu prebehlo aj
vyhodnotenie prvého dňa a losovala sa tombola.

SKIALP Muži do 40 r.
1. Peter Fraňo
2. Matúš Danko
3. Lukáš Trizna
SKIALP Muži nad 40 r.
1. Milan Pisarčík
2. Michal Ryša
3. Jozef Pavčík
SKIALP Ženy do 40 r.
1. Katarína Lovrantová
2. Simona Triznová
3. Zuzana Dudášová

SKIALP Ženy nad 40 r.
1. Ewa Czuchry
2. Izabela Rafanidesová
VERTIKAL Muži do 18 r.
1. Matúš Černek
VERTIKAL Muži nad 18 r.
1. Branislav Šarkan
2. Ľubomír Valko
3. Milan Grilus
VERTIKAL Ženy do 18 r.
1. Natália Novotná
VERTIKAL Ženy nad 18 r.
1. Viera Geschnabelová

Organizátori ďakujú všetkým pretekárom za účasť, partnerom
a sponzorom za obrovskú podporu a už teraz začínajú pracovať
na ďalšom ročníku K2 Malá Fatra, ktorý sa uskutoční v prvý marcový víkend v roku 2020.
Fotky aj ďalšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach
podujatia:
https://www.facebook.com/k2malafatra/
http://www.skialpkrivan.sk/

Mgr. Peter Kračmer

AKTIVITA BEŽCOV
Bežecký spolok Tatran Turany združuje priaznivcov rekreačného
vytrvalostného behu z Turian aj zo širokého okolia. Za pomoci
vedenia mesta a komisie MsZ pre šport, kultúru, školstvo a informácie organizuje Beh oslobodenia Turian, ktorého už 47. ročník
sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019.
Je to po Behu k srdcu SNP v Martine druhý najstarší beh v Turci
a jeden z najstarších na Slovensku. V lete organizuje v Malej
Fatre Beh na chatu pod Chlebom a už 11. ročník sa uskutoční
v nedeľu 21. júla 2019. Začiatkom októbra organizujeme na tunajšom štadióne Deň behu pre všetkých, do ktorého sa môžu
zapojiť záujemcovia všetkých vekových kategórií.

22. februára 2019 v zasadačke štadióna vyhodnotíme aktivitu
našich členov a poinformujeme o pripravovaných domácich podujatiach i podujatiach Turčianskej a Žilinskej bežeckej ligy.Príďte
medzi nás, radi vás privítame v našich radoch. Začať so zdravým
pohybom nie je neskoro v žiadnom veku.

Výbor BS Tatran
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JARNÉ UPRATOVANIE
Oznamujeme občanom, že budú rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery na jarné upratovanie v dňoch 22.3. 2019 a 12.4. 2019
na uliciach: Hviezdoslavova, Štúrova, Fatranská, Partizánska,
Černík, Družstevná, Brodzany, Vaňovská, Generála Fraňu, Sadová

DO VEĽKOOBJEMOVÝCH
KONTAJNEROV
PATRÍ
OBJEMOVÝ ODPAD – ako starý nábytok rozobratý
na menšie kusy, staré koberce, matrace, kreslá, linolea,
prebytočné veci z pivníc domov a bytov

NEPATRÍ
NEBEZPEČNÝ ODPAD – farby, pesticídy, oleje, rozpúšťadlá,
tuky, azbest a pod.
ELEKTROODPAD – veľké a malé elektrospotrebiče, batérie a pod.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD - tráva, konáre
SEPAROVANÝ ZBER – plasty, papier, sklo, tetrapaky
PNEUMATIKY
STAVEBNÝ ODPAD
Zberný dvor je k dispozícii počas celého roka v rámci otváracích hodín pre občanov Turian, kde je možné odpad, ktorý
nepatrí do veľkoobjemových kontajnerov zlikvidovať.

TF

MESTO TURANY
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU A TRIEDENÉHO ODPADU
ROK 2019
TURANY - VÝVOZ 110 LITROVÝCH KUKA NÁDOB
Cyklus 1 x za 2 týždne - párny týždeň v stredu
Cyklus 1 x za 4 týždne
- 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6.,24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12. 2019

TURANY – VÝVOZ 1100 LITROVÝCH KONTAJNEROV
Cyklus 1 x za 1 týždeň - každá streda
Cyklus 1 x za 2 týždne - párny týždeň v stredu
Cyklus 1 x za 4 týždne - 1. streda v mesiaci

ZBER PLASTOV DO VRIEC NAĎALEJ OSTÁVA!
ZBER PLASTOV DO VRIEC
24.1., 21.2., 21.3., 18.4., 16.5., 13.6., 11.7., 8.8., 5.9., 3.10., 31.10., 28.11., 27.12. 2019

VÝKUP PAPIERA A ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV
27.3. 2019 - severná časť
15.10. 2019 - severná časť
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28.3. 2019 - južná časť
16.10. 2019 - južná časť

ZMENA V ZÁKONE O ODPADOCH
Od 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2019 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení
zákona č. 587/2004 Z. z., a o Environmentálnom fonde
a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov.
Pre obce a mestá obidva právne predpisy prinášajú podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia rozpočty na strane príjmov
a výdavkov. Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia
komunálnych odpadov viac ako 30 %. Zmena spočíva v položkách a výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov
komunálnych odpadov, v systéme výpočtu poplatku za uloženie zmesového odpadu a objemného odpadu na skládku
odpadov. Taktiež sa mení systém prerozdelenia príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov na skládku.
Sadzba poplatku závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu. Na Slovensku máme najnižší poplatok za uloženie odpadov na skládku v rámci Európskej únie. Doteraz
bol poplatok za tonu odpadu 5 eur, avšak postupne sa bude táto suma zvyšovať. Úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu za rok 2018 v našom meste je 34,28 %. Teda sadzba
poplatku od 1. 3. 2019 bude 8 eur za tonu komunálneho
odpadu uloženého na skládku.
Tým, že budeme triediť viac odpadu, znížime tak množstvo
zmesového komunálneho odpadu vyvezeného na skládku.
Zodpovednejšie by sme mali pristupovať aj pri triedení
plastov. Teda napríklad plastové fľaše by sme mali stlačiť
tak, aby sa ich čo najviac zmestilo do zberných nádob. Avšak
hlavne by sme sa mali snažiť o obmedzenie používania
plastových fliaš či iných plastových obalov a nahradiť ich
tak znovu použiteľnými fľaškami alebo obalmi. Dúfame
však, že zavedením systému zálohovania PET fliaš a plechoviek sa situácia zlepší. Taktiež čo sa týka iných druhov odpadu ako napríklad papierové krabice, ktoré sa vyhadzujú
do zberných nádob celé, bez rozloženia, tak zbytočne hneď
zaplnia zbernú nádobou, čím sa vyváža “vzduch”. Preto
sa zamyslime nad tým ako by sme my mohli znížiť tvorbu
tohto odpadu a uľahčiť tak nielen proces jeho vyvážania,
ale aj obmedziť znečisťovanie našej planéty. Mali by sme
všetci svojím uváženým prístupom prispievať k tomu, aby
sme množstvo vytriedeného odpadu zvyšovali.

Budeme veľmi radi, vážení spoluobčania, keď nám pomôžete tieto myšlienky napĺňať.

TF

DANE A POPLATKY
Mestský úrad v Turanoch oznamuje občanom – rybárom, že výška poplatku za vydanie rybárskeho lístka na rok 2019 je: ročný lístok 7,- €,
3-ročný lístok 17,- €. Na jeho vybavenie je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz. Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť
rokov.
Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný
podať mestu Turany do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k týmto daniam, alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani
z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová
povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni,
v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia – daňovník je povinný podať priznanie. Ak je už daňovníkom, podáva len čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla
alebo zanikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

ČIASTKOVÉ PRIZNANIE
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností k 1.1. kalendárneho roka a v ďalšom období sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu
alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového
priestoru, alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľností je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v lehote do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom
mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).
V čiastkovom priznaní sa uvádzajú len zmeny oproti podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
alebo k dani za nevýherné hracie prístroje.

Sadzba dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2019 sa nemení.

Marta Gabčová
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ČO HOVORÍ MATRIKA
NARODENIE
Jakub Ličko
Samuel Fekeč
Jakub Kolibáč
Alica Ďurišová
Dávid Hlavatý
Jaroslav Líška
Eliana Šamajová
Ema Sobeková

Lukas Tomka
Jakub Páleš
Henry William Kapusta
Adam Nalevanko
Oliver Ranto
Viktória Skucoková
Krisína Olosová
Gréta Motyková

ÚMRTIE
Želmíra Chovancová
JUDr. Juraj Krúpa
Július Morgoš
Róbert Slaný
Ján Baľaľa
Jolana Šimúnová
Ján Sirmai
Oľga Holková
Mária Golitková
Anna Holcová
Vladimír Holko
Anna Múkerová
Juraj Jelšovský

01. 09.
02. 09.
07. 09.
08. 09.
09. 09.
14. 09.
20. 09.
27. 09.
28. 09.
30. 09.
05. 10.
12. 10.
12. 10.

75 rokov
68 rokov
87 rokov
64 rokov
89 rokov
81 rokov
68 rokov
76 rokov
93 rokov
85 rokov
73 rokov
69 rokov
58 rokov

Kristína Pidičáková
Richard Kidon
Nela Trnovcová

Vladimír Rusnák
Milan Fúčela
Terézia Kučková
Pavol Múkera
Viera Bochničková
Jozef Závoďan
Viera Kuková
Jolana Maťková
František Vejčík
Dušan Vajčovec
Ján Zubaj
Erik Ullmann
Daniel Dudrák
Peter Moric
Božena Chorvátová

UZATVORENIE MANŽELSTVA
Ivan Zachar
Andrej Matejka
Jaroslav Líška
Erik Enriko Protus
Martin Škripek
Milan Fekeč
Daniel Meliš
Rastislav Páleš
Peter Janoťák
Marek Kuráň
Robert Nagy

18. 10.
23. 10.
23. 10.
27. 10.
08. 11.
08. 11.
30. 11.
08. 12.
19. 12.
26. 12.
28. 12.
13. 01.
15. 01.
17. 01.
22. 01.

66 rokov
86 rokov
76 rokov
55 rokov
68 rokov
52 rokov
79 rokov
81 rokov
81 rokov
71 rokov
65 rokov
19 rokov
84 rokov
66 rokov
76 rokov

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Veronika Mjartanová
Ing. Miroslava Ujčeková
Adriana Brachňáková
Nikola Indrová
Mgr. Katarína Fúčelová
Jana Barčíková
Paula Dubovcová
Dominika Štigová
Ing. Jana Pytliaková
Martina Gemeľová
Viera Calíková

Mária Majeríková
Borislav Bonda
Emil Matiaško
Anna Roľková
Milan Markovič
Milan Majko
Štefan Lutišan
Vladimír Šidlo
Dušan Janík
Milan Mrázik
Milan Hnilický
Emília Jarošová
Milan Fekeč
Elena Bohatá
Jozef Hrivnák

29. 01.
08. 02.
13. 02.
14. 02.
13. 02.
22. 02.
28. 02.
04. 03.
04. 03.
04. 03.
08. 03.
09. 03.
11. 03.
11. 03.
21. 03.

73 rokov
15 rokov
89 rokov
84 rokov
67 rokov
72 rokov
66 rokov
88 rokov
75 rokov
78 rokov
69 rokov
87 rokov
53 rokov
75 rokov
85 rokov

Mgr. Alena Pirháčová - matrikárka

OKIENKO MESTSKEJ POLÍCIE
V TURANOCH
Mestská polícia v Turanoch, ako poriadkový útvar Mesta Turany, pri svojej činnosti informuje občanov:
Občania, ktorí chovajú psov, majú za povinnosť mať psa začipovaného vo veterinárnej ambulancii. Pes, ktorý nebude začipovaný, nesmie byť zaočkovaný ani ošetrený. Pri zistení, že pes
nie je zaočkovaný, bude majiteľ psa riešený v zmysle zákona.
Upozorňujeme občanov, aby na miestach na separovaný
zber/ kontajnery/ neukladali odpad/ krabice, vrecia /a pod.
Na to slúži zberný dvor mesta.

ČIERNA SKLÁDKA
Dňa 25. 1. 2019, v čase cca o 15.00 hod., bola v katastri Mesta Turany založená čierna skládka, kde neznámy páchateľ
vysypal z nákladného auta nebezpečný odpad na miestnu
komunikáciu pri rieke Váh. Mestská polícia, aj vďaka spolupráci našich spoluobčanov, v krátkej dobe zistila totožnosť
páchateľa tohto nepochopiteľného skutku. Vec bola zadokumentovaná ako priestupok a bola riešená v zmysle zákona.
Touto cestou Mestská polícia ďakuje všetkým spoluobčanom, ktorí boli nápomocní pri stotožnení páchateľa. Stále
sú medzi nami takíto arogantní a necitliví ľudia, ktorí sa takto správajú voči našej prírode.

Dňa 9.1. 2019 o 20.50 hod. bol zastavený vodič motorového
vozidla z Poľskej republiky pod vplyvom alkoholu /0,96 mg/l
/Bol odovzdaný hliadke OO PZ v Sučanoch k ďalšej realizácii.
Počas zimného obdobia Mestská polícia v Turanoch aktívne
napomáhala riadením dopravy pri zimnej údržbe mesta.

Erich Szimanský, náčelník mestskej polície
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