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TUR-2021 /23-03 

 

Zápisnica  
z devätnásteho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad 

Bodvou,  konaného dňa  29. júna 2021 
 

Prítomní:    Mgr. Atila Oravecz, starosta obce 

                     Bc.  Eva Kováčová – prednosta úradu 

                     Mgr. Eva Kovácsová – hlavný kontrolór 

                     Iveta Szásziová – ekonómka  

                     Margita Kovácsová – sam. ref. OcÚ 

 

Poslanci:  

Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,  Ing. Pavol Szepsi,  

Mgr. Csaba Komjáti 

 

Ospravedlnení : Ján Gábor, Ing. Róbert Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Marián Podracki 

 

Začiatok zasadnutia OZ : 18, 15 hod. 

 

 NAVRHOVANÝ PROGRAM : 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach RO/08/21/ŠR, a RO/09/21 

6. Rozpočtové opatrenie obecného zastupiteľstva RO/10/21/OZ 

7. Záverečný účet obce Turňa nad Bodvou za rok 2020 

8. Konsolidovaná výročná správa obce Turňa nad Bodvou za rok 2020 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

10. PHSR obce Turňa nad Bodvou na roky 2021 – 2027 – prejednanie a schválenie vstupnej  

      správy 

11. Investičný úver – výstavba infraštruktúry 

12. Prenájom plochy pre spoločnosť Zásielkovňa s.r.o. 

13. Vyradenie mini ihriska z majetku obce Turňa nad Bodvou 

14. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve s firmou Salexcontrol s.r.o. 

15. Výpoveď nájomnej zmluvy č.2035/2010 aj so všetkými dodatkami - Stredná odborná  

       škola Medzev 

16. Prenájom plochy na kempovanie – služba Bez kempu 

17. Nájomná zmluva – PD Péder 

18. Nájomná zmluva – SVBaNP KRAS 

19. Interpelácie poslancov 

20. Záver              
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie 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. 139/2021 

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  19. zasadnutia OZ     

 

Hlasovanie: za:  5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti)  

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach RO/08/21/ŠR, a RO/09/21 

6. Rozpočtové opatrenie obecného zastupiteľstva RO/10/21/OZ 

7. Záverečný účet obce Turňa nad Bodvou za rok 2020 

8. Konsolidovaná výročná správa obce Turňa nad Bodvou za rok 2020 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

10. PHSR obce Turňa nad Bodvou na roky 2021 – 2027 – prejednanie a schválenie vstupnej  

      správy 

11. Investičný úver – výstavba infraštruktúry 

12. Prenájom plochy pre spoločnosť Zásielkovňa s.r.o. 

13. Vyradenie mini ihriska z majetku obce Turňa nad Bodvou 

14. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve s firmou Salexcontrol s.r.o. 

15. Výpoveď nájomnej zmluvy č.2035/2010 aj so všetkými dodatkami - Stredná odborná  

       škola Medzev 

16. Prenájom plochy na kempovanie – služba Bez kempu 

17. Nájomná zmluva – PD Peder 

18. Nájomná zmluva – SVBaNP KRAS 

19. Interpelácie poslancov 

20. Záver   

            

K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba Komjáti 

Zapisovateľka:   Margita Kovácsová  
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Hlasovanie:  za: 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti)  

                      proti  : 0 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu 9, je prítomných 5 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.140/2021 

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 : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti)  

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach RO/08/21/ŠR, a 

RO/09/21 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedníčka finančnej komisie (príloha č. 2 je 

súčasťou zápisnice) 

 

Uznesenie č.141/2021   

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

berie na vedomie 

 

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce č. RO/08/21/ŠR, a č. 

RO/09/21. 

 

Hlasovanie : za : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti)                      

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 6.  Rozpočtové opatrenie obecného zastupiteľstva RO/10/21/OZ 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedníčka finančnej komisie ( príloha č. 3 je 

súčasťou zápisnice)  
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Uznesenie č. 142/2021 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 15 ods. 2 zákona 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách v z.n.p.  

schvaľuje 

čerpanie rezervného fondu na:  

a) Podprogram 3.7.4.: Budova súp.č. 366/1 (Zdravotné stredisko) - odstránenie havarijného 

stavu po výbuchu bankomatu vo výške 30 000,00 € - rekonštrukcia elektrického vedenia v 

budove zdravotného strediska vo výške 20 000,00 €  

 

b) Podprogram 6.1.: Zber a odvoz odpadu - likvidácia a odvoz odpadu dočasne uloženého a 

nahromadeného v areáli futbalového ihriska vo výške 25 000,00 € 

 

 c) Podprogram 6.2.: Separácia a recyklácia odpadu - nákup kompostérov do domácností v 

obci vo výške 40 000,00 €  

 

d) Podprogram 6.5.: Zberný dvor - oplotenie zberného dvora a vyhotovenie posuvnej 

prístupovej brány – navýšenie vo výške 15 000,00 €  

 

e) Podprogram 5.10.: Verejný poriadok a bezpečnosť - nákup a rozmiestnenie spomaľovačov 

v obci Turňa nad Bodvou vo výške 2 000,00 € 

 

 f) Podprogram 10.1.: Miestne kultúrne stredisko - rekonštrukcia pravého krídla budovy MKS 

(miestnosti po OSBS) – prestavba na triedu predškolského zariadenia vo výške 30 000,00 €  

 

g) Podprogram 11.1.: Verejné priestranstvá - zriadenie parkoviska pred budovou elokovanej 

materskej školy, Župná cesta č. 172/10 - navýšenie vo výške 7 000,00 € 

 

Hlasovanie za : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                 Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti )                

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 7.  Záverečný účet obce Turňa nad Bodvou za rok 2020 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedníčka finančnej komisie ( príloha č. 4  je 

súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 143/2021 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade § 11 a § 12 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Turňa nad Bodvou k návrhu Záverečného účtu Obce 

Turňa nad Bodvou za rok 2020 
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b) Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade § 11 a § 12 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

 správu audítora za rok 2020 

 

 c) Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 16 ods.10 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

Záverečný účet obce Turňa nad Bodvou a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad 

 

d) Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade § 11 ods. 4 písm. b.) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 16 ods. 8 zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách v z.n.p. 

schvaľuje 

 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 224 775,03 € 

 

e) Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade § 11 ods. 4 písm. b.) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 15 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách v z.n.p.  

berie na vedomie 

 upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2020 vo výške 21 799,38 € 

 

 Hlasovanie za : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti)                    

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 8. Konsolidovaná výročná správa obce Turňa nad Bodvou za rok 2020 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedníčka finančnej komisie ( príloha č. 5 je 

súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 144/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade s § 11 a  § 12  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  

berie na vedomie 

Konsolidovanú výročnú správu obce Turňa nad Bodvou za rok 2020 

 

Hlasovanie:  : za : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti) 

                       proti :  0                                 

                       zdržal sa:  0      

                       neprítomní pri hlasovaní: 0  
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K bodu 9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 

Návrh predniesla Mgr. Eva Kovácsová, hlavná kontrolórka obce Turňa nad Bodvou ( príloha 

č. 6  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 145/2021 

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

obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) s c h v a ľ u j e návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 

b) p o v e r u j e hlavnú kontrolórku s vykonaním schválených kontrol 

 

Hlasovanie:  za : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti )                  

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 10. PHSR obce Turňa nad Bodvou na roky 2021 – 2027 – prejednanie a 

schválenie vstupnej  správy 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 7 je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 146/2021 

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

obecnom zriadení v z. n. p. a podľa § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho 

rozvoja v z. n. p. 

schvaľuje 

Vstupnú správu/zámer spracovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Turňa nad Bodvou na roky 2021 – 2027. 

 

Hlasovanie:  za : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti)                    

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 11. Investičný úver – výstavba infraštruktúry.  

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 8  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 147/2021 

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

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

poveruje 

starostu obce Turňa nad Bodvou s vybavovaním podkladov na získanie investičného úveru. 
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 Hlasovanie:  za : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti)                

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 12.  Prenájom plochy pre spoločnosť Zásielkovňa s.r.o. 

 

Nakoľko nie je prítomná 3/5 väčšina všetkých poslancov  OZ o tomto bode sa hlasovať 

nebude. 

 

K bodu 13. Vyradenie miniihriska z majetku obce Turňa nad Bodvou 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 9 je súčasťou zápisnice) 

 

Uznesenie č. 148/2021 

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

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

s c h v a ľ u j e 

 

demontáž  Miniihriska  a jeho  následné   vyradenie z majetku obce v zostatkovej cene 

42 888,88 €. 

Hlasovanie:  : za : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                      Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti )               

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 14. Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve s firmou Salexcontrol s.r.o. 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu  ( príloha č. 10 je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 149/2021 

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

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

schvaľuje 

a)  Dodatok č. l ku kúpnej zmluve s firmou Salexcontrol s.r.o. zo dňa 14.4.2021 

b) zriadenie vecného bremena v jej prospech na nehnuteľnosť – novovytvorenú parcelu 

registra „C“ č. 5643/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 204 m2 , ktorá bola 

geometrickým plánom č. 50/2020 zo dňa 21.7.2020, vyhotoveným geodetom Ing. Petrom 

Kompišom - KOMGEO, Moldavská cesta 91, 044 02 Turňa nad Bodvou odčlenená od 

parcely registra „E“ č. 2037/2 o výmere 3680 m2 , nachádzajúcej sa v k.ú. obce Turňa nad 

Bodvou, okres Košice-okolie, zapísanej na LV č. 1551   

 

Hlasovanie za :  5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti)                     

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  
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K bodu 15. Výpoveď nájomnej zmluvy č.2035/2010 aj so všetkými dodatkami - Stredná 

odborná  škola Medzev 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 11  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 150/2021 

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

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

súhlasí 

s výpoveďou nájomnej zmluvy č. 2035/2010 zo dňa 02.09.2010 aj so všetkými dodatkami so 

Strednou odbornou školou Medzev. 

 Hlasovanie:  za  : 5  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,   

                                  Ing. Pavol Szepsi, Mgr. Csaba Komjáti) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 16. Prenájom plochy na kempovanie – služba Bez kempu  

Nakoľko nie je prítomná 3/5 väčšina všetkých poslancov  OZ o tomto bode sa rokovať 

nebude. 

 

K bodu 17.  Nájomná zmluva – PD Péder 

Nakoľko nie je prítomná 3/5 väčšina všetkých poslancov  OZ o tomto bode sa rokovať 

nebude. 

 

K bodu 18. Nájomná zmluva – SVBaNP KRAS 

Nakoľko nie je prítomná 3/5 väčšina všetkých poslancov  OZ o tomto bode sa rokovať 

nebude. 

 

K bodu 19. Interpelácie poslancov  

 

a) Pán poslanec Mgr. Csaba Komjáti uviedol, že je veľmi rád, že pozvánku na zasadnutie 

OZ obdržal dvojjazyčne.  Ďalej uviedol, že počas pandémie bola telocvičňa zatvorená, 

je potrebné upraviť bežeckú dráhu, dať novú antuku, pretože nie sú vytvorené 

podmienky na telesnú výchovu detí ZŠ.  

Pán starosta uviedol, že si je vedomí toho, že nie sú vhodné priestory na telesnú 

výchovu. Doporučuje zorganizovať stretnutie priamo v priestoroch ZŠ.  

       b)  Pán poslanec Ing. Róbert Palčík tlmočil otázku občanov, kedy môžu doniesť do    

            zberného dvora stavebný materiál, konáre, burinu. 

            Pán starosta uviedol, že nie je ešte stanovená otváracia doba. Nie je hotová brána  

            a oplotenie  

            prosí o trpezlivosť obyvateľov obce. Termín sa dá dohodnúť aj individuálne cez  

            obecný úrad, ktorý zabezpečí aby bol zberný dvor otvorený. 
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Ďalej pán poslanec uviedol, že pri Coop Jednote sú obrovské nánosy v potoku, bolo    by 

dobré vyzvať Povodie, aby to vyčistili. 

Pán starosta uviedol, že Povodie má na celú údržbu potokov dvoch ľudí,  na nich sa nedá 

spoľahnúť. Musí sa  to riešiť cez obecný úrad. 

Ďalej pán poslanec uviedol, že vidí že určité kroky sa v súvilosti s vodou na cintoríne urobili, 

ale naďalej ešte tento problém pretrváva. 

Pán starosta uviedol, že boli osadené tabule, cintorín sa sleduje cez operačné stredisko, osoby 

boli stotožnené  a budú vyzvané, aby vodu na polievanie z cintorína nebrali. Ohľadom 

cintorína ešte uviedol, že v minulosti boli problémy pri kosení cintorína hlavne medzi hrobmi, 

lebo pri kosení sa značne znečistili hroby. Teraz sa to rieši postrekmi proti burine, čo si určite 

ľudia všimli. Kapacitne sa tiež nezvláda kosenie cintorína, ako aj  ďalších verejných 

priestranstiev obce, ale postupne sa kosí. 

Pán poslanec Ing. Jozef Szilágyi  uviedol, že firma Belanaset vykonáva ďalšie výkopové 

práce v obci, pričom nedala do pôvodného stavu už zrealizované výkopové práce. 

Pán starosta uviedol, že firma bude cez stavebný úrad vyzvaná na odstránenie týchto 

nedostatkov.       

 

K bodu 20. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval za aktívny prístup poslancov 

a rokovanie OZ ukončil.  

 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o  20,00 hod. 

 Zapísala : Margita Kovácsová   

  

V Turni nad Bodvou  29.6. 2021                                             Mgr.  Atila  O r a v e c z    

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice   :      Ing. Adela Kránitzová         .......................................... 

  

  

                                                     Mgr. Csaba Komjáti                   .........................................   
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