
  Uznesenie č. 62/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania  

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  10. zasadnutia OZ.         

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                          

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                   Mgr.  Atila   O r a v e c z      

                                                                                                  starosta obce                                                                                               

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 



  Uznesenie č. 63/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

 

 
K bodu 5. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

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. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                          

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                   Mgr.  Atila   O r a v e c z   

                                                                                                      starosta obce                                                                                               

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020 

 

 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 64/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

K bodu 6. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie  

október – december 2019 

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 za obdobie január – apríl 

2020 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                          

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                   Mgr.  Atila   O r a v e c z   

                                                                                                  starosta obce                                                                                    

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020 

 

  

 

 

 

 

 



  Uznesenie č. 65/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

K bodu 6. .  Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie  nehnuteľnosti zapísanej 

na LV č. 29 od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za cenu určenú súdnym 

znalcom.  

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

kúpu pozemku parcely KN-C č. 5640/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 454 m2  , 

nachádzajúceho sa v k.ú. obce Turňa nad Bodvou zapísaného na LV č. 29, za cenu určenú 

súdnym znalco m Ing. Jozefom Hudákom  č. 1/2020 vo výške 1 752,44€. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

        

 

                                                                   

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                   Mgr.  Atila   O r a v e c z   

                                                                                                  starosta obce                                                                                    

 

 

 

  

 

 
Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020 



 

 

 

  Uznesenie č. 66/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

 
K bodu 7. Návrh  na  schválenie  predaja  nehnuteľností   zapísaných  na LV č. 1551   

pre  Moniku   Kališovú  za cenu určenú súdnym znalcom, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

Obecné  zastupiteľstvo obce  Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona, písm. a) zákona  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  a ! 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o 

majetku obcí v z.n.p. 

schvaľuje  

predaj obecného majetku a to : parcely, KN-C č. 5052/3 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 367 m2 , KN-C č. 5052/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2 a budovu 

súp.č. 113, nachádzajúcich sa v k.ú. Turňa nad Bodvou na LV č. 1551 – Monike Kališovej, 

bytom Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 693/52 z dôvodu hodného  osobitného zreteľa 

a to, že predmetné parcely sú zastavané a sú susediacimi parcelami pozemku pani Moniky 

Kališovej za cenu 7 600 €, stanovenú znaleckým posudkom  vyhotoveným Ing. Jurajom 

Miškovičom. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                          

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                    

                                                                                     Mgr.  Atila   O r a v e c z   

                                                                                                  starosta obce                                                                                    

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020 



 

 

  Uznesenie č. 67/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

K bodu 8. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Turňa  nad 

Bodvou č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Turňa nad Bodvou 

Obecné  zastupiteľstvo Obce  Turňa nad Bodvou podľa §4, §6 a §11 ods. 4 zákona č. 

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

 

a) prerokovalo predložený návrh VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Turňa nad Bodvou 

b) uznáša sa na VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Turňa nad Bodvou 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

 

 V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                                                                

                                                                                     Mgr.   Atila  O r a v e c z      

                                                                                                     starosta obce 

 

 

 

  Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020  

 

 



 

 

  Uznesenie č. 68/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4, písm. b) a § 20a, ods.4  

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

schvaľuje 

zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu ( spoločná úradovňa zmluvných obcí) 

 
  

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

 

 V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                   Mgr. Atila  O r a v e c z   

                                                                                                       starosta obce    

 

 

 

 

  Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020   

 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 69/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

K bodu 10. Odstúpenie od realizácie projektu „Zriadenie komunitného centra v obci 

Turňa nad  Bodvou“ Obecné  zastupiteľstvo Obce  Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 

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

a) schvaľuje zrušenie uznesení zo dňa 16.2.2017 č. 139/2017, č. 140/2017, č, 141/2017 

a č. 142/2017 

 

b) schvaľuje mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu s poskytovateľom v zmlysle 

zmluvy o NFP, č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001945, zo dňa 10.8.2018 a va súvislosti 

s týmto projektom aj ukončenie zmluvných vzťahov voči tretím stranám.  

Trvalú udržateľnosť uvedeného projektu obec Turňa nad Bodvou nevie zabezpečiť 

z dôvodu negatívneho ekonomického dopadu na hospodárenie obce svetovou 

pandémiou 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                                     

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                      Mgr. Atila  O r a v e c z   

                                                                                                       starosta obce    

 

 

  Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020  

 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 70/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

K bodu 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Salexcontrol, s.r.o. Turňa nad Bodvou 

Obecné  zastupiteľstvo obce  Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm.a) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 

o majetku obcí v z.n.p.  

schvaľuje 

zámer predaja časti pozemku parcely KN-E č. 2037/2 – zastavané plochy a nádvorie, zapísané 

na LV č. 1551 ako prístupová cesta ku miestnemu kaštieľu o výmere 250 m2 pre žiadateľa 

Salexkontrol, s.r.o., Hájska  ulica 578/6, Turňa nad Bodvou z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, ako bezprostredne priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                                       Mgr.   Atila  O r a v e c z     

                                                                                                     starosta obce                                                                                          

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                      

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 71/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

                                                                        

K bodu 12. Návrh na schválenie nájomnej  zmluvy s Poľnohospodárskym družstvom 

Péder 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

o majetku obcí v z.n.p.  

schvaľuje 

zámer prenajať nehnuteľnosť na parc. KN-C č. 709/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1301 m2  aj s budovou súp. č. 178 pre  Poľnohospodárske družstvo Péder so sídlom v Péderi,  

IČO : 31668429, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, že žiadateľ bol dlhodobým nájomcom 

nehnuteľností aj u predchádzajúceho vlastníka nehnuteľností a obec toho času nehnuteľnosť 

ešte nevyužíva na účel, na ktorý bola nehnuteľnosť zakúpená a to na dobu určitú od 1.7.2020 

do 31.12.2020 za sumu 2000 € s mesačnými splátkami, splatnými vždy do 20. dňa v mesiaci 

za aktuálny mesiac. 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                            

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

                                                                                                      starosta obce                                                                                          

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                    

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020  

 



 

  Uznesenie č. 72/2020 

z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad Bodvou zo 

dňa  20. mája 2020  
 

                                                                        

K bodu 13. Správa o  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Turňa nad Bodvou 

za rok 2019 

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  

správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  obce Turňa nad Bodvou za rok 2019 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 (Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová,  Ing. Jozef 

Szilágyi, Bc. Róbert  Palčík, Ing. Pavol Szepsi,  Marián 

Podracki) 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                            

                                                                                       Mgr.   Atila  O r a v e c z     

                                                                                                      starosta obce                                                                                          

V Turni nad Bodvou 20.5.2020                                    

 

 

 

 
Zverejnené na úradnej tabuli obce 27.5.2020  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


