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Zápisnica  
zo šestnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad 

Bodvou,  konaného dňa  22. decembra 2020  
TUR-2020 /02-08 

 

Prítomní:   Mgr. Atila Oravecz, starosta obce 

                    Bc.  Eva Kováčová – prednosta úradu 

                    Mgr. Eva Kovácsová – hlavná kontrolórka 

                    Margita Kovácsová – sam ref. OcÚ 

                    Iveta Szásziová – ekonómka  

Poslanci:  

Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef Szilágyi,  Marián Podracki, Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  

Palčík, Ing. Róbert Balázs,  

 

Neprítomný : Ján Gábor 

Online :  Mgr. Csaba Komjáti,  Ing. Róbert  Surovec PhD. 

 

 NAVRHOVANÝ PROGRAM : 

 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie november  

2020 

6. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 19 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu obce Turňa nad 

Bodvou na roky 2021 – 2023  

8. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky  2021 – 2023 

9. Prejednanie a schválenie členov DHZO obce Turňa nad Bodvou 

10. Prejednanie a schválenie predaja pozemku KN-C č. 5643/12- zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 250 m2  pre Salexcontrol s.r.o. 

11. Prejednanie a schválenie Štatútu pre Základnú školu s materskou školou a Štatútu pre 

Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola 

12. Prejednanie a schválenie vyradenia osobného motorového vozidla Seat Cordoba z majetku 

obce 

13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l. polrok 2021 

14. Prejednanie a schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za január-december 2020 

15. Prejednanie a schválenie zámeru kúpy časti pozemku parc.č. 1590/1 od Ing. Pavla 

Szepsiho 

16. Prejednanie a schválenie zriadenia zariadenia pre poskytovanie sociálnej služieb v Turni 

nad Bodvou 

17. VZN č. 5/2020 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty na území obce Turňa 

nad Bodvou 

18. VZN č.6/2020 o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce Turňa nad 

Bodvou 

19. Interpelácie poslancov  

20. Záver                
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie zasadnutia obecného  zastupiteľstva (ďalej iba OZ)  otvoril a viedol Mgr. Atila 

Oravecz, starosta obce.  Privítal prítomných a poslancov OZ.  

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania OZ 

Pán Mgr. Atila Oravecz, starosta obce oboznámil poslancov s navrhovaným programom 

rokovania OZ.  

Pán poslanec Ing. Jozef Szilágyi citoval zo zápisnice zo 14. pracovného rokovania OZ, 

konaného dňa 17.12.2020, kde bolo dohodnuté, že návrh pána Szepsiho na  zriadenie 

parkoviska na jeho pozemku sa odsúva. 

Pán poslanec Ing. Róbert Surovec PhD. uviedol, že má informácie o tom., že pani Donthová 

ponúkla spoluprácu pre  OZ Castrum Thorna na využívanie parkoviska a je zato, aby sa 

o tomto bode rokovalo na najbližšej pracovnej porade OZ. 

Pán poslanec Ing. Pavol Szepsi uviedol, že on je proti, aby sa tento bod vynechal, lebo teraz 

ide o schválenie zámeru, nie o finanacie. Už sa o tom viackrát rokovalo. Má zato, aby 

poslanci svoj názor vyjadrili hlasovaním. 

Pán starosta dal hlasovať o tom, či sa tento bod vynechá z programu dnešného rokovania. 

Hlasovaním 2 za ( J. Szilágyi , Cs. Komjáti) 2 sa zdržali (R. Surovec,R. Palčík) a  4 poslanci 

proti (  M. Podracki, R. Balázs, A. Kránitzová, P. Szepsi),  sa bod 15. ponechal v programe 

rokovania 16. zasadnutia OZ. 

Po ukončení hlasovania o bode 15. dal pán starosta hlasovať o navrhovanom programe 

rokovania 16. zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 107/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

program rokovania  16. zasadnutia OZ     

 

Hlasovanie: za:  6  ( Ing. Pavol Szepsi, Ing.  Jozef    Szilágyi,   Ing. Róbert  Surovec PhD.,  

                                  Ing. Adela Kránitzová  Ing. Róbert  Palčík, Ing. Róbert Balázs, Marián  

                                  Podracki) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  1 ( Mgr. Csaba Komjáti)       

                      neprítomní pri hlasovaní : 0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie 

november 2020 

6. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 19 

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu obce Turňa nad    

Bodvou na roky 2021 – 2023  

8. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky  2021 – 2023 

9. Prejednanie a schválenie členov DHZO obce Turňa nad Bodvou 
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10. Prejednanie a schválenie predaja pozemku KN-C č. 5643/12- zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 250 m2  pre Salexcontrol s.r.o. 

11. Prejednanie a schválenie Štatútu pre Základnú školu s materskou školou a Štatútu pre 

Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola 

12. Prejednanie a schválenie vyradenia osobného motorového vozidla Seat Cordoba z 

majetku obce 

13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l. polrok 2021 

14. Prejednanie a schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za január-december 2020 

15. Prejednanie a schválenie zámeru kúpy časti pozemku parc.č. 1590/1 od Ing. Pavla  

Szepsiho 

16. Prejednanie a schválenie zriadenia zariadenia pre poskytovanie sociálnej služieb 

v Turni nad Bodvou 

17. VZN č. 5/2020 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty na území obce 

Turňa nad Bodvou 

18. VZN č.6/2020 o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce Turňa nad  

Bodvou 

19. Interpelácie poslancov  

20. Záver                

K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Pavol Szepsi, Marián Podracki) 

Zapisovateľka:   Margita Kovácsová  

Hlasovanie:  za:  6  ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu 9, je prítomných 7 poslancov a OZ je znášania 

schopné. 

 

K bodu 4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

Správu predniesol starosta obce Mgr. Atila Oravecz  ( príloha č. 1 je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.108/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

správu starostu obce o aktivitách v obci  

Hlasovanie:  za:  6   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie 

november  2020 
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Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedkyňa finančnej komisie ( príloha č. 2 je 

súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.109/2020   

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce č. RO/17/20 

a RO/18/20/ŠR. 

 

Hlasovanie: za:  6   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 6. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovým opatrením  

č. 19 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedkyňa finančnej komisie ( príloha č. 3 je 

súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 110/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Na základe § 11 odstavca 4 písmena b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a na základe § 14 odstavca 2 

písmena a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

 

navýšenie výdavkov rozpočtu rozpočtovej organizácie v podprograme 8.2.5.: Základná škola 

s materskou školou - na výplatu odstupného zamestnanca materskej školy pri skončení 

pracovaného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce a to vo výške 7 275 €.   

 

Hlasovanie za:  6   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu obce 

Turňa nad Bodvou na roky 2021 – 2023  

Návrh predniesla Mgr. Eva Kovácsová, hlavná kontrolórka obce Turňa nad Bodvou  ( príloha 

č. 4  je súčasťou zápisnice)  

Uznesenie č. 111/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 
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stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu obce Turňa nad 

Bodvou na rok 2021-2023 

Hlasovanie:  6   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                              Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                              Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 8. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky  2021 – 2023 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedkyňa finančnej komisie ( príloha č. 5  je 

súčasťou zápisnice)  

Pán Ing. Csaba Komjáti, poslanec uviedol, že nedostal materiál k programovému rozpočtu 

obce, preto sa k tomu nebude vyjadrovať. Predsedkyňa finančnej komisie. Ako aj hlavná 

kontrolórka uviedli, že do obehu sa dostal iný materiál za čo sa opravedlňujeme. Ide o takzv. 

„omáčku“ k programovému rozpočtu, čo sa k poslancom nedostalo. 

 

Uznesenie č. 112/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

a) schvaľuje 

návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou, vrátane rozpočtových organizácií na 

rok 2021 v celkovej sume 

Rozpočet SPOLU: 

- príjmy      3 300 615 € 

- výdavky   3 262 964 € 

Bežný rozpočet 

- príjmy      2 822 386 € 

- výdavky   2 779 520 € 

Kapitálový rozpočet 

 - príjmy      199 647 € 

- výdavky    393 162 € 

Finančné operácie 

- príjmy      278 582 € 

- výdavky     90 282 € 

 

b) berie na vedomie 

návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou, vrátane rozpočtových organizácií na 

roky 2022 a 2023 

Hlasovanie:  za  6    Ing. Pavol Szepsi,  Ing.  Jozef   Szilágyi,  Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert     

                                  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , Ing. Róbert  Palčík, Marián  

                                  Podracki) 

                      proti :  0                                

                      zdržal sa:  1 ( Mgr. Csaba Komjáti)      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  
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K bodu 9.  Prejednanie  a schválenie členov DHZO obce Turňa nad Bodvou  

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 6  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 113/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

schvaľuje 

 

a) veliteľa DHZO :      Róbert Zsigrai ml.  nar. 2.10.1991 

b) strojníkov  DHZO:  Tomáš Kondáš nar. 28.3.1983 

                                             Ladislav Fehér nar. 7.7.1991 

c) schvaľuje členov DHZO:  Viktor Gracik nar. 7.12.1981 

                                                       Ján Árvay nar. 3.3.1991 

                                                       Mgr. Petra Molčáková nar. 17.3.1995 

                                                       Sandra Šimková nar. 29.8.2000 

                                                       Alexander Novák, nar. 4.5.2003 

                                                       Lukáš Fazekaš, nar. 14.10.1989 

                                                        Róbert Zsigrai st. 17.3.1969        

                                                        Mgr. Atila Oravecz, nar. 24.6.1966   

                                                        Matej  Oravecz, nar. 20.4.1977   

              

Hlasovanie: za:  6   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0 

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 10. Prejednanie a schválenie predaja pozemku KN-C č. 5643/12- zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 250 m 2  pre Salexcontrol s.r.o. 

Návrh predniesla  Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 7  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.114/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

predaj pozemku parcely KN-C č.  5643/12 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2  

nachádzajúceho sa v k.ú. Turňa nad Bodvou firme Salexcontrol, s.r.o., Hájska ulica 578/6, 

Turňa nad Bodvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 4 110,00€ určenú 

znaleckým posudkom č. 80/2020 zo dňa 17.08.2020. 

 

Hlasovanie: za:  6   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  
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K bodu 11. Prejednanie a schválenie Štatútu pre Základnú školu s materskou školou 

a Štatútu pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským-Alapiskola 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 8  je súčasťou zápisnice)  

Uznesenie č.115/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 zákona č. 369/1990 Z.z.o obecnom 

zriadení  v z.n.p. a § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v z.n.p. 

schvaľuje 

a) Štatút pre Základnú školu s materskou školou 

b) Štatút pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 

Hlasovanie: za:  6   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki)                                 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 12. Prejednanie a schválenie vyradenia osobného motorového vozidla Seat 

Cordoba z majetku obce 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 9  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.116/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9 zákona 138/199i Zb.o majetku oobcí v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

vyradenie osobného motorového vozidla Seat Cordoba z majetku obce Turňa nad Bodvou 

a jeho následnú likvidáciu. 

 

Hlasovanie: za:  6    ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki)                                 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l. polrok 2021 

Návrh predniesla Mgr. Eva Kovácsová, hlavná kontrolórka obce Turňa nad Bodvou ( príloha 

č. 10  je súčasťou zápisnice)  

Uznesenie č.117/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

a) schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky obce Turňa nad Bodvou na l. polrok 2021 

b) poveruje hlavnú kontrolórku  s vykonaním kontrol 
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Hlasovanie za:  6     ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef   Szilágyi, 

                                   Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová , 

                                   Ing. Róbert  Palčík, Marián Podracki)                                 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 14. Prejednanie a schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za január-december 

2020 

Návrh predniesol  pán Mgr. Atila Oravecz, starosta obce  ( príloha č. 11 je súčasťou 

zápisnice)  

Na rokovanie 16. zasadnutia OZ došiel pán poslanec Ján Gábor. Z celkového počtu 9 

poslancov je prítomných 9 poslancov. 

 

Pán starosta uviedol, že pani hlavná kontrolórka vykonávala v priebehu celého roka činnosti 

nad rámec svojho úväzku, vypracovávala VZN, vykonávala ďalšie administratívne práce nad 

rámec svojich povinností a nad rámec úväzku. Navrhuje poslancom OZ túto odmenu pre 

hlavnú kontrolórku  schváliť. 

Pán poslanec Ing. Pavol Szepsi uviedol, že dôveruje obecnému úradu, lebo nemá prehľad o jej 

činnosti, ale ak  vykonáva práce naviac tak jej odmena patrí.  

Uznesenie č. 118/2020 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. j)  a § 18c  ods. 5 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

odmenu Mgr. Eve Kovácsovej za výkon funkcie hlavnej kontrolórky obce Turňa nad Bodvou 

vo výške 30 % súčtu funkčných platov za obdobie január – december 2020 

(367 € x 12 = 4404 €  x 30 % = 1 321,20 = 1 322 EUR).  

 

Hlasovanie za:  7   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef    Szilágyi,  

                                  Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová  Ing. Róbert   

                                  Palčík, Marián Podracki, Ján Gábor, Ing. Róbert Balázs) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 15. Prejednanie a schválenie zámeru kúpy časti pozemku parc.č. 1590/1 od Ing. 

Pavla Szepsiho 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 12 je súčasťou zápisnice)  

Pán poslanec Szepsi bližšie rozviedol svoju ponuku na odpredaj pozemku, ktorý je jeho 

súkromným vlastníctvom a od marca prešlo už 9 mesiacov a nič sa s tým nerobí, dal 

vypracovať geometrický plán a rád by vedel, či obec potrebuje tento pozemok., alebo nie.  Pre 

lepšiu orientáciu bola premietnutá poslancom OZ vizualizácia o tom, kde sa presne tento 

pozemok nachádza. Zdôraznil, že v tomto štádiu ide o schválenie zámeru, nie o cene. 

V prípade, ak áno tak cena  by vychádzala podľa znaleckého posudku, ako tomu bolo doteraz. 
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Pán poslanec Surovec uviedol, že čo sa  týka zámeru verí že je to dobré aj vizualizácia sa mu 

páči, ale bohužiaľ obec v tomto období nestojí finančne najlepšie. Bolo by teraz účelné prijať 

ponuku na spoluprácu s pani Donthovou na využitie parkoviska a finančné prostriedky využiť 

na hrad, ktorého obnova sa veľmi dobre rozbehla. Neriešil by v tejto situácii zámer kúpy 

pozemku.  

Pán poslanec Szilágyi poukázal na ďalšie obecné pozemky, kde sa môžu zriadiť parkoviská, 

kde sa zmestí niekoľko 100 áut a sú vzdialené od ponúkaného pozemku  na 15m, kde je 

kapacita pre 36 aút. Na ďalšom úseku cesty je 11 vlastníkov a určite kapacitne poslúži aj 

parkovisko pri Čárde. V neposlednej miere poznamenal, že tento zámer nie je zapracovaný do 

rozpočtu obce a financie nato nie sú. 

Bolo zvolané zasadnutie OZ na 14.12.2020, ale nebolo uznášania schopné a práve tu sa mohol 

riešiť nárast príjmov pre obec. 

Pán starosta vyzval poslancov, aby každý povedal svoj názor. 

Pán poslanec Komjáti uviedol, že ak sa rozhodneme kúpiť tento pozemok,  určite požiadajú aj 

ďalší vlastníci, aby sme od nich odkúpili pozemky. Ak kúpiť, tak jedine ten úzky pás  cesty, 

aby sa vedelo dostať k hradu. A tento pás ponúkni obci za 1 euro, pretože podľa neho je tam 

parkovisko zbytočné. Kapacitne momentálne vyhovuje parkovisko pri Čarde.  

Pán poslanec Szepsi uviedol, že jeho ponuka je na stole a komunikuje so zámerom. 

Pán poslanec Podracki uviedol, že parkovisko tam nemusí byť, ale mali by sme sa nejak 

rozhodnúť,  je to majetkom pána Szepsiho. 

Pán poslanec Palčík uviedol, že tento bod treba presunúť na ďalšie pracovné rokovanie OZ, 

treba nájsť nejaké riešenie. Uviedol, že aj on sám má tam pozemky, ale by ho ani nenapadlo, 

aby to oplotiť, užíva sa to takto vyše 40 rokov. Treba nájsť kompromis. 

Pán poslanec Szepsi uviedol, že sa to už riešilo na 5-ich pracovných rokovaniach, preto by bol 

rád keby sa rozhodlo o zámere kúpy. 

Po ukončení diskusie pán starosta pristúpil k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 122/2020 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

a) schvaľuje zámer kúpy pozemku C KN 1590/18 o výmere 1047 m2 do svojho majetku 

b) schvaľuje  zámer vybudovania obecného parkoviska so spevnenou prístupovou cestou 

na predmetnej  parcele 

 

Hlasovanie  za:  4  ( Ing. Pavol Szepsi, Ing. Róbert  Balázs, Ján Gábor, Marián Podracki)   

                    proti :  1 ( Ing.  Jozef  Szilágyi, Mgr. Csaba Komjáti )                               

                   zdržal sa: 2 (Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert Palčík, Ing.Róbert Surovec PhD.)     

                    neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 16. Prejednanie a schválenie zriadenia zariadenia pre poskytovanie sociálnej 

služieb v Turni nad Bodvou 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 13  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.119/2020  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

schvaľuje  

zámer zriadenia zariadení pre poskytovanie sociálnych služieb v obci Turňa nad Bodvou. 
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Hlasovanie za : 7   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef    Szilágyi,  

                                  Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová  Ing. Róbert   

                                  Palčík, Marián Podracki, Ján Gábor, Ing. Róbert Balázs) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

K bodu 17. VZN č. 5/2020 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty na území 

obce Turňa nad Bodvou 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 14  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.120/2020  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznáša  

na VZN č. 5/2020 o ochrane verejného poriadku a udržiavaní čistoty na území obce Turňa 

nad Bodvou 

 

Hlasovanie za: 7    ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef    Szilágyi,  

                                  Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová  Ing. Róbert   

                                  Palčík, Marián Podracki, Ján Gábor, Ing. Róbert Balázs) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 18. VZN č. 6/2020 o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce 

Turňa nad Bodvou 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 15  je súčasťou zápisnice)  

Uznesenie č.121/2020  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

sa uznáša  

na VZN č. 6/2020 o spôsobe vykonania miestneho referenda na území obce Turňa nad 

Bodvou 

Hlasovanie za:  7   ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti,  Ing.  Jozef    Szilágyi,  

                                  Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová  Ing. Róbert   

                                  Palčík, Marián Podracki, Ján Gábor, Ing. Róbert Balázs) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  
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K bodu 19. Interpelácie poslancov  

Nikto z poslancov v interpeláciach nevystúpil. 

  

K bodu 20. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval za aktívny prístup poslancov 

a rokovanie OZ ukončil. Zaželal  prítomným a obyvateľom obce  pohodové, požehnané 

a hlavne v zdraví prežité Vianočné sviatky.  

 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o  19,25 hod. 

  

Zapísala : Margita Kovácsová   

 

V Turni nad Bodvou  22.12. 2020                                  Mgr.  Atila  O r a v e c z    

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice   :      Ing. Pavol Szepsi           

 

                                               Marián Podracki          
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