Zápisnica
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad Bodvou,
konaného dňa 26. augusta 2020
___________________________________________________________________________
TUR-2020 /02-05

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. Jozef Szilágyi, Marián Podracki, Mgr. Csaba Komjáti, , Ing. Róbert
Surovec PhD., Ján Gábor
Ospravedlnení : Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ján Gábor
NAVRHOVANÝ PROGRAM :
1. Zahájenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
4. Správa starostu obce o aktivitách v obci
5. Návrh zmeny programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na rok 2020
6. Interpelácie poslancov
7. 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. 92/2020
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 13. zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Róbert Balázs, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Marián Podracki)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Zahájenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
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4.
5.
6.
7.

Správa starostu obce o aktivitách v obci
Návrh zmeny programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na rok 2020
Interpelácie poslancov
Záver

K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Ing. Róbert Balázs , Ing. Róbert Surovec PhD.
Zapisovateľka: Margita Kovácsová
Hlasovanie: za 5 ( Ing. Róbert Balázs, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Marián Podracki)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu 9, je prítomných 5 poslancov a OZ je znášania
schopné.
K bodu 4. Správa starostu obce o aktivitách v obci
Správu predniesol starosta obce Mgr. Atila Oravecz. Uviedol, že od posledného zasadnutia
OZ neubehol ani mesiac. Sústredilo sa hlavne na zabezpečenie hladkého priebehu zlučovania
Základnej školy s Materskou školou, došlo k viacerým sedeniam s riaditeľkou Základnej
školy, aby bol začiatok školského roka zdarný. Ďalej uviedol, že na Školskej ulici došlo
k havárií na kanalizácií, ktorá je už odstránená.
Uznesenie č.93/2020
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 informáciu o plnení uznesení
Hlasovanie: za 5 ( Ing. Róbert Balázs, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Marián Podracki)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Návrh zmeny programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na rok 2020
Návrhy predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úrad ( príloha č. 1 je súčasťou zápisnice)
V diskusii pán starosta informoval o presunoch a zmenách v návrhu ropočtu, tak ako bolo
uvedené dôvodovej správe.
Pán poslanec Mgr. Ing. Csaba Komjáti uviedol, že na zber odpadu je navýšenie o 40 tis., čo je
najväčšia položka v zmene rozpočtu.
Pán starosta uviedol, že sa to navýšilo na základe predpokladaného vývozu odpadu, s tým, že
nie je isté že sa celá položka vyčerpá. Uvažuje sa s čipovaním, kompostovaním a snahou
separácie na vyššej úrovni zo 7% na 30%. Je to výzva pre občanov, je potrebné robiť osvetu
medzi obyvateľmi obce, aby sa množstvo odpadu znížilo. Budú sa robiť opatrenia na Kvetnej
ulici, kde je veľkokapacitný kontajner, ktorý je finančne oveľa náročnejší.
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Pán poslanec Mgr. Csaba Komjáti sa informoval o tom, čo predstavuje navýšenie o 3 tis. eur
na areál školy.
Pán starosta uviedol, že ide o odkup prístrešku od VEOLIE, nakoľko bude vykurovanie školy
zabezpečené z kotolne na sídlisku.
Uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo obce podľa § 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
a) Schvaľuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na:
Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu - zabezpečenie nakladania s odpadom na území
obce Turňa nad Bodvou vo výške 40 000 €,
b) Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 11 (v zmysle predloženého návrhu)
c) Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. RO/10/20/ŠR
vykonané podľa
„Vnútorného predpisu č. 1/2018 o postupe a zaraďovaní finančných prostriedkov zo
ŠR a EU“ za obdobie júl a august 2020 (navýšenie príjmov a výdavkov zo štátneho
rozpočtu na úsek školstva)
Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Róbert Balázs, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Marián Podracki)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Interpelácie poslancov
a) Pán poslanec Mgr. Csaba Komjáti uviedol, že na najbližšom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva je potrebné opraviť VZN č. 3/2020 o určení školských obvodov
základných škôl.
K bodu 7. Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval za aktívny prístup poslancov
a rokovanie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 9,20 hod.
Zapísala : Margita Kovácsová

V Turni nad Bodvou 26. augusta 2020
Overovatelia zápisnice :

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

Ing. Róbert Surovec PhD. ............................................
Ing. Róbert Balázs

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