Zápisnica
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad
Bodvou, konaného dňa 28. októbra 2020
___________________________________________________________________________
TUR-2020 /02-06

Prítomní: Mgr. Atila Oravecz, starosta obce
Bc. Eva Kováčová – prednosta úradu
Mgr. Eva Kovácsová – hlavná kontrolórka
Iveta Szásziová – ekonómka OcÚ
Margita Kovácsová – sam ref. OcÚ
Poslanci:
Ing. . Pavol Szepsi, Ing. Jozef Szilágyi, Marián Podracki, Mgr. Csaba Komjáti, , Ing. Róbert
Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert Palčík
Ospravedlnení : Ján Gábor, Ing. Róbert Balázs, Marián Podracki
NAVRHOVANÝ PROGRAM :
Zahájenie
Schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Správa starostu obce o aktivitách v obci
Prejednanie a schválenie kúpy pozemku a priemyselnej budovy na parc. KN-C č. 709/20
Prejednanie a schválenie zámeru predaja pozemku a budovy súp. č. 99
Prejednanie a schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení školských obvodov
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
8. Prejednanie a schválenie predloženia ŽoNFP na SO pre projekt Vysporiadanie
majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Turňa nad Bodvou
9. Prejednanie a schválenie zmeny rozpočtu obce na r. 2020 RO/16/20/OZ
10. Prejednanie a schválenie marenej investície obce na odpísanie
11. Prejednanie a schválenie delimitačného protokolu pre ZŠ s MŠ Turňa nad Bodvou
12. Prejednanie a schválenie členov do Rady školy ZŠ s MŠ
13. Správa HK o vykonaných kontrolách.
14. Interpelácie poslancov
15. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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. Navrhol, aby bol program rokovania OZ doplnený ako bod 13. Prejednanie a
schválenie kúpy stavebného prístrešku a tepelno-technického zariadenia v budove
zdravotného strediska od Veolie Energia Východné Slovensko, s.r.o. Košice
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Uznesenie č. 95/2020
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 14. zasadnutia OZ
Hlasovanie: za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Zahájenie
Schválenie programu rokovania
Určenie overovateľov a zapisovateľa
Správa starostu obce o aktivitách v obci
Prejednanie a schválenie kúpy pozemku a priemyselnej budovy na parc. KN-C č.
709/20
6. Prejednanie a schválenie zámeru predaja pozemku a budovy súp. č. 99
7. Prejednanie a schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení školských obvodov
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
8. Prejednanie a schválenie predloženia ŽoNFP na SO pre projekt Vysporiadanie
majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Turňa nad Bodvou
9. Prejednanie a schválenie zmeny rozpočtu obce na r. 2020 RO/16/20/OZ
10. Prejednanie a schválenie marenej investície obce na odpísanie
11. Prejednanie a schválenie delimitačného protokolu pre ZŠ s MŠ Turňa nad Bodvou
12. Prejednanie a schválenie členov do Rady školy ZŠ s MŠ
13. Prejednanie a schválenie kúpy stavebného prístrešku a tepelno-technického zariadenia
v budove zdravotného strediska od Veolie Energia Východné Slovensko, s.r.o. Košice
14. Správa HK o vykonaných kontrolách
15. Interpelácie poslancov
16. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 3. Určenie overovateľov a zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Ing. Róbert Palčík, Ing. Jozef Szilágyi
Zapisovateľka: Margita Kovácsová
Hlasovanie: za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu 9, je prítomných 6 poslancov a OZ je znášania
schopné.
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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.96/2020
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 Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 5. Prejednanie a schválenie kúpy pozemku a priemyselnej budovy na parc. KNC č. 709/20
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 2 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 97/2020
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 a skladu nachádzajúceho sa na parc. KN-C č. 709/20 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 793 m2, zapísaných na LV č. 2320 a pozemkov zapísaných na LV č.
2349, ako parc. KN-C č. 709/1 – ostatná plocha o výmere 2557 m2, parc. KN-C č. 709/10 –
ostatná plocha o výmere 4208 m2 a parc. KN-C č. 709/12 o výmere 3261 m2 nachádzajúcich
sa v k.ú. obce Turňa nad Bodvou za sumu 60 000,00 € od firmy Suprako s.r.o., Moldavská
cesta 433/23, 044 02 Turňa nad Bodvou.
Hlasovanie: za : za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 6. Prejednanie a schválenie zámeru predaja pozemku a budovy súp. č. 99
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 3 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 98/2020
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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zámer predaja pozemku parcely, KN-C č. 5090/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
899 m2, 5090/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2 , 5091- záhrady o výmere 500
m2 a budovy súp. č. 99 nachádzajúcich sa v k. ú. obce Turňa nad Bodvou pre Biobylinky
s.r.o., zast. Ing. Gabrielom i Gáborovi Weiszerovi, bytom Buzická 21, 044 71 Čečejovce,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (dlhodobý nájomca) za cenu určenú súdnym znalcom
vo výške 18 100€.
Hlasovanie za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 7. Prejednanie a schválenie Dodatku č. 1 k 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. 99/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
sa uznáša
na Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení školských obvodov základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Turňa nad Bodvou
Hlasovanie: za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 8. Prejednanie a schválenie predloženia ŽoNFP na SO pre projekt
Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Turňa nad Bodvou
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 5 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 100/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje predloženie ŽoNFP na SO pre projekt Vysporiadanie majetkoprávnych
vzťahov k pozemkom v obci Turňa nad Bodvou, kód výzvy OPLZ-PO5-2020-4 ,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným
územným plánom obce
b) schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov
c) schvaľuje zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa
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Hlasovanie: za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 9. Prejednanie a schválenie zmeny rozpočtu obce na r. 2020 RO/16/20/OZ
Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedkyňa finančnej komisie ( príloha č. 6 je
súčasťou zápisnice)
Uznesenie č. 101/2020
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 7.3. : Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií – na
odstránenie všetkých výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Turňa nad Bodvou
zvýšenie z 12 000,00 € na 20 000€
b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 16 ( v zmysle predloženého návrhu)
c) berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. RO/12/20/ŠR, č. RO/13/20/ŠR
a RO/14/20/ŠR a RO/15/20/ŠR vykonané podľa „Vnútorného predpisu č. 1/2018
o postupe a zaraďovaní finančných prostriedkov zo ŠR a EU“ za obdobie august až
október 2020 (navýšenie a úprava príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu na úsek
školstva, z prijatej dotácie z CRH Slovensko a.s. a z Enviromentálneho fondu).
Hlasovanie: za: 5 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 1 ( Mgr. Csaba Komjáti )
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 10. Prejednanie a schválenie marenej investície obce na odpísanie
Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedkyňa finančnej komisie ( príloha č. 7 je
súčasťou zápisnice)
Uznesenie č.102/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vyradenie nezaradených investícií z majetku obce Turňa nad Bodvou v celkovej výške
57 164,95 € v zmysle predloženého zoznamu.
Hlasovanie: za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
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proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 11. Prejednanie a schválenie delimitačného protokolu pre ZŠ s MŠ Turňa nad
Bodvou
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 8 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č.103/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
odovzdávajúci – preberajúci protokol ku dňu 31.08.2020 medzi Obcou Turňa nad Bodvou ako
zriaďovateľ a Základnou školou Turňa nad Bodvou ako rozpočtová organizácia obce (tvorí
prílohu k zápisnici),
b) s ch v a ľ u j e
delimitačný protokol ku dňu 01.09.2020 medzi Obcou Turňa nad Bodvou ako zriaďovateľ
a Základnou školou s materskou školou Turňa nad Bodvou ako rozpočtová organizácia obce
(tvorí prílohu k zápisnici)
Hlasovanie: za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 12. Prejednanie a schválenie členov do Rady školy ZŠ s MŠ
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 9 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č.104/2020
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
delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou,
Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou a to: Ing. Adela Kránitzová, Ing. Pavol Szepsi, Ján
Gábor, Bc. Eva Kováčová.
Hlasovanie za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
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K bodu 13. Prejednanie a schválenie kúpy stavebného prístrešku a tepelno-technického
zariadenia v budove zdravotného strediska od Veolie Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Košice
Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úrad ( príloha č. 10 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č.105/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 zákona č. 369/1990 Z.z.o obecnom
zriadení v z.n.p.
schvaľuje
nákup stavebného prístrešku a tepelno-technického zariadenia v budove zdravotného strediska
v obci od firmy Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Košice podľa kúpnej zmluvy a to:
-

Stavebný prístrešok 3 504,00 €
Tepelno-technické zariadenie 614,95 €

Hlasovanie za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 14. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
Správu predniesla Mgr. Eva Kovácsová, hlavná kontrolórka obce Turňa nad Bodvou ( príloha
č. 11 je súčasťou zápisnice)
Uznesenie č.105/2020
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 hlavnej kontrolórky obce Turňa nad Bodvou o vykonaných kontrolách
Hlasovanie za: 6 ( Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi,
Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová Ing. Róbert
Palčík)
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomní pri hlasovaní: 0
K bodu 14. Interpelácie poslancov
a) Ing. Adela Kránitzová, poslankyňa OZ uviedla, že sa bola pozrieť na miesta, kde došlo
k povodniam, je to tam ešte nezrovnané, neupravené, verí že sa to dá do pôvodného
stavu.
Pán starosta uviedol, že 14.10.2020 bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity
z dôvodu, že sa hájsky potok na Kvetnej ulici vylial z koryta a následne sa zaplavila
dolná časť Hlavnej ulice smerom na Tokajskú ulicu a taktiež dolná časť Tokajskej
ulice. Na likvidácií povodne sa ešte stále pracuje, potrvá to týždeň-dva, neustále sa
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tam nosí štrk a piesok. Boli rozmiestnené vrecia s pieskom, reagovalo sa promtne za
aktívnej pomoci obyvateľov obce, dobrovoľných hasičov.
Zároveň uviedol, že správca vodného toku nečistí vodný tok podľa očakávaní a
pravidelne, je zarastený stromami. Nemá plán údržby koryta hájskeho potoka. Obec
stále vyzýva správcu na údržbu.
Pán starosta vyslovil poďakovanie obyvateľom obce, dobrovoľným hasičom,
podnikateľským subjektom štrkopiesky Tomáš Juhász, Lukop, Lomu Hosťovce,
pracovníkom technického úseku, firme Fortuna. A všetkým zúčastneným.
b) Mgr. Csaba Komjáti, poslanec OZ sa informoval, kedy budú dokončené cesty.
Pán starosta uviedol, že verejné obstarávanie je dokončené do konca roka sa to bude
realizovať.
Ďalej pán poslanec uviedol, že sa plánuje v telocvični obnoviť podlaha. Navrhol, aby
sa najprv opravila strecha, lebo zateká a bola by to zbytočná práca.
Pán starosta uviedol, že tam pošle ľudí na preverenie situácie.
Ďalej uviedol, sa pán poslanec dotazoval, či nemôžu byť umiestnené spomaľovače na
Školskej ulici v záujme bezpečnosti detí, aj na Severnej, nakoľko autá premávajú
veľmi rýchlo.
Pán starosta uviedol, že projekt dopravného značenia sa rozbieha, bude očakávať
návrhy poslancov OZ, ako aj návrhy obyvateľov obce napr. na jednosmerné ulice,
spomaľovače, či dopravné značenie. Tieto sa predložia na vyjadrenie odborníkov.
c) Ing. Jozef Szilágyi, poslanec OZ uviedol, že koncom týždňa prebehne celoplošné
testovanie a ľudia sa pýtajú, kde a ako to prebehne. Bolo by potrebné ich informovať
cestou rozhlasu, kde to bude, ako to bude v akom poradí.
Pán starosta uviedol, že letáky už boli distribuované, ostávajú nám ešte dva dni, text
máme pripravené, ale bohužiaľ sa opatrenia menia, čakáme na finálne usmernenia.
Pre informáciu uviedol, ž e budú dve odberné miesta a to na futbalovom ihrisku a
v Infocentre. Testovanie začne o 7.oo hod. ráno a končí o 22.oo hod. s tým, že
posledné odbery budú o 21.30 hod. Na týchto odberných miestach budú umiestnené
kamery, aby ľudia vedeli koľko ľudí čaká na odber. Ak sa do 29.10.2020 nič nezmení
budeme obyvateľov obce informovať, uviedol pán starosta.
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 19,05 hod.
Zapísala : Margita Kovácsová
V Turni nad Bodvou 28. októbra 2020

Overovatelia zápisnice :

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

Ing. Róbert Palčík

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

Ing. Jozef Szilágyi

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