Zápisnica
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad Bodvou,
konaného dňa 20. apríla 2020
___________________________________________________________________________
TUR-2020/02-01

Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou sa uskutočnilo formou
videokonferencie, ktorej sa zúčastnili Mgr. Atila Oravecz, starosta obce, Bc. Eva Kováčová,
prednostka úradu a poslanci obecného zastupiteľstva - Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela
Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi, Bc. Róbert Palčík, Ing. Róbert
Surovec PhD., Ing. Pavol Szepsi, Ján Gábor a Marián Podracki
NAVRHOVANÝ PROGRAM :
1. Zahájenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Návrh na schválenie karanténneho zariadenia v obci Turňa nad Bodvou, počas súčasnej
pandémie nového koronavírusu.
5. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej iba OZ) otvoril a viedol Mgr. Atila
Oravecz, starosta obce, ktorý privítal účastníkov videokonferencie.
K bodu 2. Schválenie programu rokovania OZ
Pán Mgr. Atila Oravecz, starosta obce oboznámil poslancov s navrhovaným programom
rokovania OZ.
(Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Bc. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Ján Gábor, Marián Podracki)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0

Hlasovanie: za: 9

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Zahájenie
Schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Návrh na schválenie karanténneho zariadenia v obci Turňa nad Bodvou, počas
súčasnej pandémie nového koronavírusu.
5. Záver
1.
2.
3.
4.
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K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Szepsi, Ing. Róbert Balázs
Zapisovateľka: Bc. Eva Kováčová
Hlasovanie: za: 9 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Bc. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Ján Gábor, Marián Podracki)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu 9, je zúčastnených 9 poslancov a OZ je
uznášania schopné.
K bodu 4. Návrh na schválenie karanténneho zariadenia v obci Turňa nad Bodvou,
počas súčasnej pandémie nového koronavírusu.
Pán starosta uviedol, že materiály ktoré obec obdržala ohľadom karanténneho zariadenia boli
poslancom doručené. Vláda SR uznesením č. 196 z 2. apríla 2020 uložila primátorom miest
a starostom obci určiť karanténne zariadenia, v ktorých bude vykonávaná izolácia osôb a tiež
zaslala na vedomie a využitie usmernenie „Postup starostu obce pri riešení ochorenia Covid
19 v marginalizovaných rómskych komunitách“. ( príloha č. 1, 2 a 3 je súčasťou zápisnice).
Boli navrhnuté : MŠ, objekt školy, kultúrneho domu, alebo iný nevyužitý priestor napojený na
príslušné siete. Tieto objekty nie sú vhodné z toho dôvodu, že po uvoľňovaní karanténnych
opatrení sa tieto opäť budú prevádzkovať a treba myslieť aj nato, že tieto objekty by mal mať
aj vlastný dvor. Po diskusiách sa navrhol objekt – budova súp. č. 60 – Dom remesiel, ktorý
prenajímalo OZ PRO TORNENSIS, s ktorou bola nájomná zmluva ukončená. Navrhol, aby
bol predseda OZ predvolaný na krízový štáb a požiadaný, aby tieto priestory odovzdal obci
na zriadenie karanténneho zariadenia.
Pán starosta požiadal Bc. Evu Kováčovú, prednostku úradu, aby prečítala dôvodovú správu,
ako aj návrh na uznesenie ( príloha č. 4 je súčasťou zápisnice).
Pán starosta otvoril diskusiu k tomuto návrhu, prípadne ďalšie návrhy.
Pán Ing. Pavol Szepsi, poslanec OZ uviedol, že je to najvhodnejší objekt. Je vlastníctvom
obce, nepoužívaný, oplotený s vlastným dvorom.
Pán Mgr. Csaba Komjáti, poslanec OZ sa informoval o tom, či tento objekt zodpovedá
z hygienického hľadiska.
Pán starosta uviedol, že po zriadení karanténneho zariadenia, v spolupráci s úradom verejného
zdravotníctva sa to bude riešiť. Zabezpečené majú byť základné, lepšie podmienky aké by
mali v chatrči. Podmienkou je iba, aby bol objekt napojený na príslušné siete.
Pán Ing. Róbert Surovec PhD. sa informoval o tom, či obec bude musieť v súvislosti
s vytvorením tohto zariadenia pristúpiť ku zmene rozpočtu.
Pán starosta uviedol, že v pokynoch je uvedené, že materiálne vybavenie zabezpečí obec, na
náklady, ktoré budú predmetom refundácie zo štátneho rozpočtu, na základe žiadosti
doloženej faktúrami, prípadne ďalšími dokladmi.
Pán Bc. Róbert Palčík, poslanec OZ uviedol, že tento objekt je ideálny, pretože je na
strategickom mieste, ďaleko rómskych osád a v blízkosti polície. Keby to bolo v priestoroch
školy bol by tam problém.
Po ukončení diskusie pán starosta požiadal prednostku úradu, aby prečítala znenie uznesenia.
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Uznesenie č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
pre účely karanténneho zariadenia počas súčasnej pandémie nového koronavírusu budovu
súpisné číslo 60/19, zapísanú na LV č. 1479, ktorá je vo vlastníctve obce.
Hlasovanie: za: 9 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Bc. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Ján Gábor, Marián Podracki)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Mgr. Agtila Oravecz, starosta obce informoval poslancov, že bol zriadený krízový štáb obce
Turňa nad Bodvou v zložení : Mgr. Atila Oravecz, Bc. Eva Kováčová a Vladimír Krompasky
a navrhol, aby sa doplnil poslancami : Ing. Pavlom Szepsim a Ing. Róbertom Balázsom.
K bodu 5. Záver
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval poslancom za účasť vo videokonferencii a
ukončil ju.

Zasadnutie OZ začalo o 17,oo hod. a bolo ukončené o 17,20 hod.
Zapísala : Bc. Eva Kováčová
V Turni nad Bodvou 20. apríla 2019

Overovatelia zápisnice : Ing. Pavol Szepsi
Ing. Róbert Balázs

Mgr. Atila O r a v e c z
starosta obce

...............................................

...............................................
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