Zápisnica
z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad
Bodvou, konaného dňa 4. augusta 2020
___________________________________________________________________________
TUR-2020 /02-04

Prítomní: Mgr. Atila Oravecz, starosta obce
Bc. Eva Kováčová – prednosta úradu
Iveta Szásziová – ekonómka OcÚ
Margita Kovácsová – sam ref. OcÚ
Poslanci:
Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Ing. Jozef Szilágyi, Ing. Róbert Palčík, Ing.
Pavol Szepsi, Marián Podracki, Mgr. Csaba Komjáti, , Ing. Róbert Surovec PhD., Ján Gábor
NAVRHOVANÝ PROGRAM :
1. Zahájenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Správa starostu obce o aktivitách v obci
5. Zrušenie Základnej školy a jej súčasti, Turňa nad Bodvou, Školská 301/16 a zrušenie
Materskej školy a jej súčasti, Turňa nad Bodvou, Župná 567/12
6. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou v Turni nad
Bodvou, Školská 301/16
7. Návrh VZN č. 3/2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
8. Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
9. Návrh „Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Turňa nad Bodvou,
školská 301/16
10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2019 zo dňa 16.10.2019 a 59/2019 zo dňa 16.12.2019
11. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcela
KN-C č. 709/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 301 m2 aj s budovou súp. č. 178
pre Poľnohospodárske družstvo Péder
12. Interpelácie poslancov
13. Záver
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.
Uznesenie č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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program rokovania 12. zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 0
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. Zrušenie Základnej školy a jej súčasti, Turňa nad Bodvou, Školská 301/16 a zrušenie
Materskej školy a jej súčasti, Turňa nad Bodvou, Župná 567/12
6. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou v Turni
nad Bodvou, Školská 301/16
7. Návrh VZN č. 3/2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
8. Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Turňa nad Bodvou
9. Návrh „Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Turňa nad Bodvou,
školská 301/16
10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2019 zo dňa 16.10.2019 a 59/2019 zo dňa
16.12.2019
11. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
parcela KN-C č. 709/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 301 m2 aj
s budovou súp.č. 178 pre Poľnohospodárske družstvo Péder
12. Interpelácie poslancov
13. Záver
K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Ing. Róbert Balázs , Ing. Róbert Palčík
Zapisovateľka: Margita Kovácsová
Hlasovanie: za 9 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu 9, je prítomných 9 poslancov a OZ je
uznášania 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.84/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.

2

berie na vedomie
správu starostu obce informáciu o plnení uznesení
Hlasovanie: za 9 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Zrušenie Základnej školy a jej súčasti, Turňa nad Bodvou, Školská 301/16
a zrušenie Materskej školy a jej súčasti, Turňa nad Bodvou, Župná 567/12
Návrhy predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 2 je súčasťou zápisnice)
s tým, že prečítala dôvodové správy k bodom 5 až 9 , ktoré sú v prílohe č. 2 a potom sa
hlasovalo jednotlivo ku každému bodu zvlášť.
Uznesenie č. 85/2020
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/10510:2A1050 zo dňa 15.04.2020 o vyradení Základnej školy, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
a Školského klubu detí, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou ako súčasti Základnej školy,
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy,
výskumu a športu SR č.: 2020/10511:2-A1050 zo dňa 15.04.2020 o vyradení Materskej školy,
Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou a Školskej jedálne, Župná cesta 567/12, Turňa nad
Bodvou ako súčasti Materskej školy, Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou zo siete škôl,
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §
20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zrušuje
dňom 31.08.2020 rozpočtovú organizáciu obce Turňa nad Bodvou s názvom „Základná
škola, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou a Školský klub detí, Školská 301/16, Turňa nad
Bodvou ako súčasť Základnej školy, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou a Materskú školu,
Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou a Školskú jedáleň, Župná cesta 567/12, Turňa nad
Bodvou ako súčasť Materskej školy, Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou “
Hlasovanie: za 8 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti,
Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol Szepsi,
Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 1 (Jozef Szilágyi )
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou
školou v Turni nad Bodvou, Školská 301/16
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 3 je súčasťou zápisnice)
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Uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §
20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznáša na VZN
č. 2/2020, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad
Bodvou
Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti,
Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol Szepsi,
Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 1 (Jozef Szilágyi)
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Návrh VZN č. 3/2020 o určení školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu (príloha č. 4 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §
20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznáša na VZN
č. 3/2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Turňa nad Bodvou
Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti,
Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol Szepsi,
Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 1 (Jozef Szilágyi)
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Návrh VZN č. 4/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa
nad Bodvou
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 5 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 88/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §
20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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sa uznáša na VZN
č. 4/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou.
Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Ján Gábor, Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Návrh „Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Turňa nad
Bodvou, školská 301/16
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 6 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 89/2020
Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR č.: 2020/10512:2A1050 zo dňa 15.04.2020 o zaradení Základnej školy s materskou školou, Školská 301/16,
Turňa nad Bodvou; Školského klubu detí, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou ako súčasti
Základnej školy s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou; Školskej jedálne,
Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou ako súčasti Základnej školy s materskou školou,
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou; Elokovaného pracoviska, Župná cesta 172/10, Turňa nad
Bodvou ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou;
Elokovaného pracoviska, Župná cesta 567/12, Turňa nad Bodvou ako súčasti Základnej školy
s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
do siete škôl, Obecné
zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. l/ zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 6
v spojení s § 20 ods.2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie obce Turňa nad Bodvou s názvom „Základná
škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou“.
Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti,
Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol Szepsi,
Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 1 (Jozef Szilágyi)
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2019 zo dňa 16.10.2019 a 59/2019 zo dňa
16.12.2019
Návrh predložila Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 7 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou v zmysle § 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.
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ruší
uznesenia č. 50/2019 zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 16.10.2019 a č. 59/2019 z 8. zasadnutia OZ
zo dňa 16.12.2019 v súvislosti s predajom nehnuteľností KN-C č. 5090/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 899 m2, 5090/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 , 5091záhrady o výmere 500m2 a budovy súp. č. 99 nachádzajúcich sa v k. ú. obce Turňa nad
Bodvou p. Ing. Gabriel Gábor Weiszerovi, bytom Buzická 21, 044 71 Čečejovce.
Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 11. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa parcela KN-C č. 709/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 301 m2 aj
s budovou súp.č. 178 pre Poľnohospodárske družstvo Péder
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 8 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 91/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou v zmysle § 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
prenájom nehnuteľnosti na parcele C-KN č.709/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
1301 m2 aj s budovou so súp.č.178 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, kde žiadateľ
Poľnohospodárske družstvo PÉDER, so sídlom v obci Peder, IČO:31668429 už v minulosti
využíval nehnuteľnosť na skladovanie poľnohospodárskych produktov a to na dobu určitú
od 01.07.2020 do 31.12.2020. Cena nájmu za celú dobu je 2 000 EUR s mesačnými
splátkami, vždy do 20.dňa v mesiaci.
Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.
Jozef Szilágyi, Ing. Róbert Palčík, Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Pavol
Szepsi, Marián Podracki, Ján Gábor)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 12. Interpelácie poslancov
a) Pán Ing. Jozef Szilágyi sa informoval o tom, či už máme firmu na opravu ciest
vybratú.
Pán starosta uviedol, že prebehlo verejné obstarávanie, vyhrala to profesionálna firma
Strabag s.r.o. a verí, že práce prevedú k spokojnosti. V obci je havarijný stav, bude
vyspravená celá obec. Zmluva je pripravená na podpis.
b) Pán poslanec Mgr. Csaba Komjáti sa informoval o projekte na opravu chodníkov.
Pán starosta uviedol, že projekt je stále v posudzovaní, všetko je vysúťažené, čaká sa
na podpis zmlúv jednotlivými ministerstvami, informovali sme sa o tom telefonicky.
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Ide o financovanie projektov z prostriedkov únie. Ďalej sa informoval, kedy sa počíta s
kolaudáciou telocvične.
Pán starosta uviedol, že kolaudácia prebieha priebežne, nie všetky subjekty
dochádzajú v jeden termín, prichádzajú postupne, spíšu zápisnicu a
zistené
nedostatky sa sa odstraňujú priebežne. Zohľadňujú sa pripomienky a požiadavky škôl.
Snahou je odovzdať telocvičňu v takom stave, aby sa dali prevádzkovať všetky časti.
c) Pán poslanec Ing. Róbert Surovec, PhD. sa informoval, kedy sa plánuje otvorenie
detského ihriska na sídlisku.
Pán starosta uviedol, že čo sa ihrisko oplotí. V rozpočte je plánovaných 3000 €, ale
bude tam potrebné viac, a by sa postavilo kvalitné oplotenie a vyššie. Poučení sme už
v multifunkčného ihriska, kde hliadkuje aj polícia, podávali sa trestné oznámenia,
napriek tomu tam maloleté deti chodia. Ďalej uviedol, že sú poverení dvaja so
strážením priestorov pri bytových domoch 340, 339 a 338 v súvislosti s neporiadkom
okolo kontajnerov a títo budú dohliadať aj na tieto ihriská.
d) Pani poslankyňa Ing. Adela Kránitzová sa informovala o tom, ako je zabezpečená
voda na polievanie na cintoríne.
Pán starosta uviedol, že má také vedomosti, že je na cintoríne osadená 1000 litrová
nádrž na polievanie.
e) Pán poslanec Ing. Jozef Szilágyi sa informoval o tom, dokedy sa budú stránky
vybavovať cez okno a či sa to nedá riešiť vo vnútorných priestoroch obecného úradu
z bezpečnostných dôvodov, ako aj nepriazanikvého počasia. Schody nie sú
bezpečené.
Pán starosta uviedol, že nechcel hneď po odvolaní opatrení úrad otvoriť z dôvodu
ochrany zdravia zamestnancov. Podateľňa aj pokladňa fungujú, zatiaľ sa nestretol s
prejavom nespokojnosti obyvateľov obce. V prípade matričných udalostí sa
využívajú priestory prípravky obecného úradu. Ak sa situácia bude naďalej takto
vyvíjať počíta s tým, že od septembra bude úrad fungovať v starom režime cez
podateľňu.
K bodu 15. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval za aktívny prístup poslancov
a rokovanie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,00 hod.
Zapísala : Margita Kovácsová

V Turni nad Bodvou 4. augusta 2020

Overovatelia zápisnice :

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

Ing. Róbert Palčík

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

Ing. Róbert Balázs

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