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VEC: Žiadosť.
Žiadam Vás týmto na základe zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
o odpoveď na nasledujúce otázky a žiadosti. Keďže §2 Vás zaraďuje medzi povinné osoby, máte
podľa §17lehotu 8 pracovných dni na vybavenie mojej žiadosti.
Sprístupnenie požadovaných informácií požadujem písomnou formou a zaslaním na adresu:
Mgr. Štefan Kompánek, Predmier 321,02354 Turzovka.
1. Primátor Mesta Turzovka, JUDr. Ľubomír Golis sa na zasadnutí MsZ dňa 13.12.2017 vyjadril,
že miestna komunikácia pred obytným domom Č. 272 v MČ Predmier, ktorá je evidovaná
v pasporte miestnych komunikácií pod číslom P MK 57 bola do pasportu zapísaná podvodom.
Žiadam teda o informáciu, na základe čoho primátor Mesta Turzovka, JUDr. Ľubomir Golis tvrdí, že
miestna komunikácia P MK 57 bola do pasportu miestnych komunikácií zapísaná podvodom?
Zároveň žiadam o zaslanie dokumentu, z ktorého vyplýva, že miestna komunikácia P MK 57 bola do
pasportu miestnych komunikácií zapísaná podvodom.
Taktiež žiadam uviesť, kto a kedy podvod spáchal?
Žiadam tiež odpoved' na otázku, ako primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis na základe
získaných informácií konal?
2.

Primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis v relácii RTVS Občan za dverami dňa 03.12.
2017 povedal na margo miestnej komunikácie pred obytným domom Č. 272 nasledovné:
"Aj ten asfalt je jeho, preto lebo on kúpil vlastne pozemok aj s tou povrchovou úpravou."
Viď link http://www.rtvs.skltelevizia/archiv/11757/142437#613

Žiadam preto o zaslanie dokumentu z ktorého vyplýva, že majitel' pozemku p. Ladislav Stopka kúpil
pozemok aj s povrchovou úpravou, t.j. asfaltom.
3.

Dňa 11.10. 2017 bola komunikácia pred obytným domom Č. 272, ktorá je v pasporte miestnych
komunikácií evidovaná pod číslom P MK 57 upravená asfaltovým výfrezom. Nakol'ko
primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis v relácii RTVS Občan za dverami povedal, že~
p. Stopka si kúpil pozemok aj s povrchovou úpravou, žiadam o zaslanie písomného súhlasu
p. Ladislava Stopku, že Mesto Turzovka mohlo miestnu komunikáciu P MK 57 upraviť
asfaltovým výfrezom.

4.

Primátor mesta Turzovka na margo miestnej komunikácie pred obytným domom Č. 272
v relácii RTVS Občan za dverami tiež povedal nasledovné: "Keďže tam bývajú naši
spoluobčania, tak my vlastne si tieto pozemky upravujeme, alebo prístupovú
komunikáciu upravujeme našimi mechanizmami."

Nakoľko primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis v relácii RTVS Občan za dverami povedal, že
p. Stopka si kúpil pozemok aj s povrchovou úpravou, žiadam preto o zaslanie zmluvy, kde bude
uvedené, že majiteľ pozemku a komunikácie p. Ladislav Stopka povol'uje Mestu Turzovka
úpravu alebo údržbu svojej komunikácie, ktorá je evidovaná pod číslom P MK 57 a tiež
podmienky, za ktorých Mesto Turzovka vykonáva úpravu alebo údržbu tejto komunikácie pre p.
Ladislava Stopku.
Nakoľko trvám na sprístupnení požadovaných informácií, opakovane požadujem ich zaslanie
písomnou formou na adresu: Mgr. Štefan Kompánek, Predmier 321, 023 54 Turzovka.
Do Nového roku 2018 želám Mestu Turzovka, aby vždy konalo transparentne, zverejňovalo len
pravdivé informácie a konalo iba v súlade so zákonom.
Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem.
~

S pozdravom
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Vec
Žiadost' o sprístupnenie informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - odpoveď

prístupe

Dňa 03.01.2018 Mesto Turzovka obdržalo Vašu žiadosť, ktorou žiadate na základe zákona
NR SR Č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam o odpoveď na nasledujúce
otázky a žiadosti.
Podľa § 2 ods. 1 cit. Zákona osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať
informácie (ďalej len povinné osoby) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj
tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať
o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, v oblasti verejnej
správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
V zmysle § 3 ods. 1 každý má právo na prístup k informáciám,
osoby k dispozícii.
Zákon o slobodnom
a odpovedanie.

prístupe

k informáciam

neslúži

ktoré majú povinné

na vzájomné

vysvetľovanie

Povinná osoba poskytne informácie, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Vám napriek tomu sprístupňujeme nasledovné informácie:

1. Žiadost': Primátor Mesta Turzovka, JUDr. Ľubomír Golis sa na zasadnutí MsZ dňa
13.12.2017 vyjadril, že miestna komunikácia pred obytným domom Č. 272 v MČ
Predmier, ktorá je evidovaná v passporte miestnych komunikácií pod číslom P MK 57
bola do passportu zapísaná podvodom. Žiadam teda o informáciu, na základe čoho
primátor Mesta Turzovka, JUDr. Ľubomír Golis tvrdí, že miestna komunikácia P<MK
57 bola do passportu miestnych komunikácií zapísaná podvodom. Taktiež žiadam
uviesť, kto a kedy podvod spáchal.? Žiadam tiež odpoveď na otázku, ako primátor
Mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis na základe získaných informácií konal.
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1 Poskytnutie informácií:
Pán primátor na zasadnutí mestského zastupiteľstva neuviedol, že miestna komunikácia P MK
57 bola do passportu miestnych komunikácií zapísaná podvodom. Uviedol, že bola zapísaná
nelegálne. V prílohe Vám zasielame LV č. 8414 z www.katasterportal.sk. kde v časti C
ťarchy sú zapísané Iné údaje Žiadosť o zmenu kódu spôsobu využívania pozemku 755/2007. Uvedený údaj je verejne prístupný na www.katasterportal.sk..
Takýto právny stav
pozemku CKN 2401120 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3221 m2 s kódom využitia
pozemku dvor /18/ je takto právne zapísaný v katastri nehnuteľnosti pod položkou z roku
2007. Passport komunikácií bol Mestom Turzovka vyhotovený v roku 2012 a schválený
mestským zastupiteľstvom dna 26.02.2013 uznesením MsZ č. 1/2013 pod bodom A,
v písmene 9, kde bolo schválené VZN č. 4/2013 o sieti, správe a užívaní miestnych
komunikácií na katastrálnych územiach. V prílohe zasielame uznesenie. Komunikácie sú
v právnom stave katastra nehnuteľností vedené s kódom využitia 22 -Pozemok, na ktorom je
postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. V roku 2018 je v legislatívnom pláne Mesta
Turzovka zmena a doplnenie Passportu miestnych komunikácií.
2. iadost': Primátor Mesta Turzovka JUDr. Ľubomir Golis v relácii RTVS Občan za
dverami dňa 03.12.2017 povedal na margo miestnej komunikácie pred obytným
domom č. 272 nasledovné: " Aj ten asfalt je jeho, preto lebo on kúpil vlastne pozemok
aj s tou povrchovou úpravou". Viď citovaný link. Žiadam preto o zaslanie dokumentu,
z ktorého vyplýva, že majiteľ pozemku p. Ladislav Stopka kúpil pozemok aj
s povrchovou úpravou, t.j. asfaltom.
2. Sprístupnenie informácie: Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa
zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám sprístupňujeme
nasledovné
informácie: List Správy katastra Čadca R 247/2010 zo dňa 06.07.2010, ktorým Správa
katastra v Čadci odpovedala na list Mesta Turzovka č.894/2010.

3. i adost': Dňa 11.10.2017 bola komunikácia pred obytným domom č. 272, ktorá je
v passporte komunikácií evidovaná pod číslom P MK 57 upravená asfaltovým
výfrezom. Nakoľko primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis v relácii RTVS
Občan za dverami povedal, že p. Stopka si kúpil pozemok aj s povrchovou úpravou,
žiadam o zaslanie písomného súhlasu p. Ladislava Stopku, že Mesto Turzovka mohlo
miestnu komunikáciu P MK 57 upraviť asfaltovým výfrezom.
3.Sprístupnenie informácie: Mesto Turzovka nemá spísaný žiaden písomný súhlas
V Meste Turzovka sú vo veľmi veľkej miere zanedbané vlastnícke a užívacie .práva
k prístupovým komunikáciam a napriek tomu bez písomných súhlasov Mesto zabezpečuje
komunálne služby pre svojich občanov a aj opravy miestnych komunikácii, ktoré nie sú vo
vlastníctve mesta, ktorých je viac ako vo vlastníctve mesta. Hlavným poslaním samosprávy
je totiž poskytovať komunálne služby svojim občanom. Pán primátor sa ústne dohodol s
vlastníkom pozemku na čiastočnej údržbe.
-2-

4.Žiadost.: Primátor Mesta Turzovka na margo miestnej komunikácie pred obytným
domom Č. 272 v relácii RTVS Občan za dverami tiež povedal nasledovné: " Keďže tam
bývajú naši spoluobčania, tak my vlastne si tieto pozemky upravujeme, alebo prístupovú
komunikáciu upravujeme našimi mechanizmami." Nakoľko primátor mesta Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis v relácii RTVS Občan za dverami povedal, že p. Stopka si kúpil
pozemok aj s povrchovo u úpravou, žiadam preto o zaslanie zmluvy, kde bude uvedené, že
majiteľ pozemku a komunikácie p. Ladislav Stopka povoľuje Mestu Turzovka úpravu
alebo údržbu svojej komunikácie, ktorá je evidovaná pod číslom P MK 57 a tiež
podmienky, za ktorých Mesto Turzovka vykonáva úpravu alebo údržbu tejto komunikácie
pre p. Ladislava Stopku.
4. Sprístupnenie informácie: Mesto Turzovka nemá takúto zmluvu uzatvorenú a to vo
väčšine prípadov prístupových komunikácií v Meste Turzovka, vzhľadom na
skutočnosť, že predchádzajúce vedenia Mesta nevenovali dostatočnú pozornosť
riešeniu vlastníckych vzťahov. Pán primátor vyjednal s vlastníkom pozemku ústny
súhlas.
Odpovedáme Vám, aj keď niektoré zo žiadostí nespadajú pod systém riešenia cez zákon
NR SR Č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam, pretože sme sa snažili
a vždy sa snažíme uplatňovať princíp transparentnosti.
Určite ste si všimli, že tento
problém sa vlečie v Meste Turzovka už od kedy mesto prevzalo bytovku od fondu
národného majetku a neprevzalo a nepožiadalo o pozemky okolo bytovku a pod cestou
hoci mu boli ponúknuté.
Už v tomto čase malo mesto zapísať prístupovú cestu do
pasportu MK ako i vecné bremeno s právom prechodu a prejazdu, čo však bývalé
vedenie mesta neurobilo
a preto tieto problémy pretrvávajú a sú problematické na
riešenie.
Vaše otázky a žiadosti nesmerujú k zmierlivému neseniu situácie, iba k ďalšiemu
prehlbovaniu napätia a ukazovania " prístupu kto je silnejší"., hoci Mesto Turzovka už
právoplatne na Krajskom súde prehralo i súdny spor v tejto veci započatý predchádzajúcim
vedením. Mesto Turzovka zastúpené primátorom Mesta Turzovka JUDr. Ľubomírom
Golisom má záujem na skutočnom riešení situácie, ktorú predloží na najbližšom plánovanom
rokovaní mestského zastupiteľstva.
S pozdravom
Prílohy: LV

Č.

8414 z www.katasterportal.sk
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PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s. Čadca
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Čadca

Dátum vyhotovenia

Obec: TURZOVKA
Katastrálne

územie:

Turzovka

Čas vyhotovenia:

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTVA

10.01.2018
12:57:48

č. 8414

CAst A: MAJETKOVA PODSTA TA

PARCELY registra "C" evidované na katastráinej mape
Parcelné číslo
2401/ 2
2401/20

Výmera v m2 Druh pozemku
472 Zastavané plochy a
nádvoria
3221 Zastavané plochy a
nádvoria

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku
16

Právny vzťah Druh ch.n.

1

18

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
18 - Pozemok, na ktorom je dvor
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným čislom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Stavby
Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

7377 24011 2
11 KULT. SÁL ČS. 377
Legenda:
Druh stavby:
11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

CAst B: VLASTNíCI A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY
Por. číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko,
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky

Vlastník

1 Stopka Ladislav r. Stopka, Stred 405/19, Turzovka, SR
Dátum narodenia:
07.05.1961
Titul nadobudnutia

podiel

1 /1

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnutel'nostiam Č.V 1862/2007 zo dňa 22.8.2007523/2007

CASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:
1 Žiadosť -zmena kódu spôsobu využívania pozemku ·755/2007
Poznámka:
Bez zápísu.

Informatívny výpis

1/1

Údaje platné k: 09.01.2018 18:00
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:\1ESTSKÉ ZASTľPITEĽST\'O
AJ

SCH\'AĽlJE
l.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Program rokovania ;-'151
láv rhov Ú komisiu \ zložeru: \1. Chudej. P3eJDr t. '\.doranCll\ a. JľDr. 1'. Golis
Plan výcviku. prev entiv nych protipožiarnych
kontrol u podujat! a súťaží \11111:Turzovka
na rok
2013 \ predloženom
mení. pripomienkami
Zmenu a Doplnok Č. 2 Územného plánu Mesia Tur/ov ka podľa
ustanovenia
~ 26. ods. 3
, tavebného zákona s pnpornienkanu
\'Zľ\ Č. 2 2013 o záväzných
častiach Zmen, a doplnku č.2 ('P Mesia Turzovka \ predloženom
znení podľa ustanovenia
27. od . 3 štavebného zákona ~ pripomienkami
Zadanie pre ('7emn)' plán zórr, Turzov ka - IB \' Bukox ina po Ma ~20. ods. 7 písm. c) tavebného
zákona bez pripomienok
Proces obstará. unia a schvaľovania
(lp zon, Turzovka
lB\' Bukox ina. ktor)' potrvá najx iac tri
roky od uzatv orenia zmluvy o posk , tnuu dotácie bez pripomienok
\'71\ Č. 3 201 j 0\ oderu a držarn psov na uzerru Mesia I urzox "a \ predloženom
znení bez
pripomienok
VZN Č. 4'2013 o sieti. správe a užívaní miestnych komunikácií
na katastrálny ch územiach

s

1 urzovka

a Turkov

\ predloženom

znen:

pripornienkanu

ovelizáciu
Č. 1/2013
VZ:.J Č. 612009 o nakladaní
s KO a D O na území mesta Turzovka
v predloženom mení s pripomienkami
11. Prevod správy majetku mesta.
pracox ného stroja - h) draulickej
radlice
gum. Brit. 200 ku
kolesov érnu nak ladaču B013C.~ l S 300 III-. \ obstará- acej cene
1.295.vlastnej
príspevkovej organizácii
~k:-,tskému podniku služieb. leO: 361 ~9297. Predmier 22. Turzovka.
na základe protokolu o prex odc správ y .
12. Prevod
správy
majetku
mesta:
Zateplenie
obx odového
plášťa
pavilónov
B a C.
elektroinštalácie.
ústredného vykurovania
- budov) M' Turzovka, Šárky. v obstarávacej
cene
94.991.46
. a to vlastnej rozpočtovej
organizácii s práx nou ubjektivitou
- MŠ Turzovka .. árky
431. 023 54 Tur70\ ka. IČO: 0037812441
11d základe
protokolu o prevode správy majetku
mesta.
13. Dohodu
o bezodplatnom
prechode \ la tructva majetku štátu uzatx orenú podľa ~ 18d zákona Č.
278'1993 Z. z. o správe majetku štátu \ znení neskorších predpisov medzi .Odovzdávajúcim":
10\ enská republika - Obvodný úrad Zilina. Janka Kráľa Č. 4. 010 40 Žilina. IČO: 42059950
a ..Preberajúcirn":
Mesto Turzovka.
tred 178. on 54 T urzovka. IČO: 00314331.
lO.

BI

BER
1.
')
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

r ENA

v

EDO ;\1 1 E

Určenie zapisovateľa
zápisnice: H. Staskox anová.
a overovateľov zápisnice:
1UDr. V. Belková. P . .Ian k)'
právu o plnení uznesení 1\1sZ prijatých
\ roku 2012 pripomienkami
Správu O stave vodných tokox a plán investícii SIO\ enského \ odohospodárskeho
podniku. š.p.
na rok 2013 na území me. ta Turzox ka bez pripomienok
<
právu o činnosti \1HZ Turzox ka za rok 2012 \ predloženom
znení bez pripomienok
Zápis z rokovania Komi 'ic ZP. dopravy. \'~' tav by a ľlp zo dňa 3.12.2012 bez pripomienok
Zápis z rokovania Komisie ZP. dopravy. výstavby a ľ P zo dňa 4.2.2013 bez pripomienok
právu o činnosti
hlavného kontrolóra
mesta za rok :2012 v predloženom
mení bez
pripomieno"
Návrh plánu kultúrnych Ll športll\) ch podujati na ro" 2(113 a informácie o príprave 42.
Beskydských
-Jávnosti a lurzovského
leta 20 I ~
V) hlá 'enie podáv ania nav rhox na ocenenia mevta pre mh. :::013
Interpelácie poslancov \1s/

zo

C/

La

Druhá vrrana l Z\'E~E\I
\ č. 1/2013
'adnutia
\lsZ, TUľLOyke, konaného dňa 26.2.20]3

tI K L A D Á
l.

t\kstskemu

urauu'

1.1. Vykonať vyhlásenie
schváleného
znenia
\'/.~
C. 22013 o záväzných
častiach Imeny a
doplnku č.::; (,p Me ta Turzox ka 1\ crejncnirn na úradnej tabuh me ta a webstránke
me ·ta
v súlade so zákonom
~R č.369 1990 lb. o obecnom zriadení
Zodp.:
predno ta M 'l'
Termín:
ihneď
c

1.2. Vykonať \: hlá enie. chváleného znenia \'Z?\' Č. 3 ::;013 o vedeni a držaní psox na území
Mesta Tur70\ ka zverejnením
na úradnej tabuli mesta a webstránke
mesta \ súlade so
zákonom,
R č.369/1990 Zb. () obecnom zriadení
Zodp.:
prednosta M L'
Termín:
ihneď
1.3. Vykonať vyhlásenie schváleného znenia \'I.t\ Č. 42013 o sieti, správe a užívani miestnych
komunikácií
na kata. trálnych územiach 1 urzov ka a Turkov zverejnením
na úradnej tabuli
mesta a \\ ebstránke mesta v úlade so zákonom . l\: R č, 369 1990 Zb, o obecnom zriadení
Zodp.:
Termín:

prednosta
ihneď

1.4

Vykonať \) hlásenie schx áleného znenia '\'o\'elizáciu
Č. 1'2013 VZ?\' Č. 6 '2009 o nakladaní
s KO a DSO na území mesta l urzovka zverejnením
na úradnej tabuli mesta a webstránke
me ta v súlade so zákonom S R č.369 1990 Zb. o obecnom zriadení
Zodp.:
prednosta \1sL'
Termín:
ihneď

1.5

Zabezpečiť
všetk) potrebné
právne
prevodu správy majetku mesta

a ekonomické

záležitosti

Zodp.:
Termín:

..,

Riaditeľovi
2.1.

3.1.

MsÚ

MPS:

V polupráci s Komi iou ZP. dopravy. \ ýstavby a ÚP pripravit
2012 1'" a východiská operačného plánu zimnej údržby 2013 14

Hlavnému

úvi iace so spôsobom
prednosta
ihneď

analýzu

zimneJ

údržby

riaditeľ ľv1P
~
ll. štvrťrok 2013

/odp ..
ľcrmín:
3.

M Ú

kontrolóro\'i:

Spracovať

plnenie uzneseni

MsZ od začiatku

\ olebného
lodp.:
Termín:

obdobia

2010 - 2014.

hlavne kontrolór
do budúceho
\1sZ

rokovania

Tre
LV/.

I

ľKL.

t.j

ili

stra

., lZ

.j.L,.~.·.,\1

T

'::NIA č. 1/2013
"'''a.éhodňa26.2.2013

DÁ

4. Komisiám MsZ:
4.1.

Komisii mládeže,
vzdelávania,
ocenení Mesta Turzovka.

športu a kultúry dopracovať

Zodp.:
Termín:
4.2.

predseda komisie
marec 2013

Komisii finančnej a správy majetku mesta a Komisii ŽP, dopravy, výstavby a ÚP zvolat'
pracovné stretnutie za účelom spoločného postupu mesta a budúceho investora pri
prestavbe rozostavaného objektu školy v Závodí na bytový dom.
Zodp.:
Termín:

4.3.

návrh VZN o udeľovaní

predsedovia komisií
marec 2013

Zasielať pozvánky na rokovania pracovných komisií MsZ všetkým poslancom.
Zodp.:
Termín:

predsedovia komisií
priebežne

5. Veliteľovi MHZ:
5.1

Dopracovať plán výcviku MHZ v súvislosti s plnením indikátorov v zmysle získaných
projektov programu Cezhraničnej spolupráce SR - ČR a SR - PR s obcami Metylovice
a Porabka.
Zodp.:
Termín:

DI

vel ite!' MHZ
marec 2013

DOPORUČUJE
l.

Primátorovi mesta zvolať zasadnutie MsZ k problematike spoločného postupu mesta
budúceho investora pri prestavbe rozostavaného objektu školy v Závodí na bytový dom.

Miroslav Rejda,
primátor mesta

a

