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čj.TUR-2021/23-06 

Zápisnica  
z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa 

nad Bodvou,  konaného dňa  27. októbra 2021 
 

Prítomní:    Mgr. Atila Oravecz, starosta obce 

                     Bc.  Eva Kováčová – prednosta úradu 

                     Mgr. Eva Kovácsová – hlavný kontrolór 

                     Margita Kovácsová – sam. ref. OcÚ 

Poslanci:  

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

Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Pavol Szepsi,  Mgr. Csaba Komjáti,  

 

Ospravedlnení : Ján Gábor, Marián Podracki 

Začiatok zasadnutia OZ : 18, 05 hod. 

 

 NAVRHOVANÝ PROGRAM : 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach 

6. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach za mesiac september 2021 

7. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtové opatrenie č. 16 

8. VZN č. 2/2021- Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Turňa nad Bodvou 

9. Kolektívna zmluva 

10. Rekonštrukcia ciest a chodníkov- 1. etapa 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver 

 

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. Uviedol, že navrhuje bod 9 z rokovania obecného zastupiteľstva  vynechať 

a nahradiť ho bodom 9 v tomto znení : Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu obce Turňa 

nad Bodvou ( zámer spoločnosti In Group a.s.) 

 

Uznesenie č. 172/2021 

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  22. zasadnutia OZ .   

 



 2 

 

Hlasovanie: za:  7  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,    

                                  Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD.,   Mgr. Csaba Komjáti, 

                                  Ing. Pavol Szepsi )            

                      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.  Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach 

6.  Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach za mesiac september 2021 

7.  Zmena programového rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtové opatrenie č. 16 

8.  VZN č. 2/2021- Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Turňa nad Bodvou 

9.  Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu obce Turňa nad Bodvou– zámer spoločnosti  

     In Group a.s. 

10. Rekonštrukcia ciest a chodníkov- 1. etapa 

11. Interpelácie poslancov 

12. Záver 

 

K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Róbert Palčík, Mgr. Csaba  Komjáti 

Zapisovateľka:   Margita Kovácsová  

Hlasovanie:  za:  7  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,    

                                   Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Mgr. Csaba Komjáti,  

                                   Ing. Pavol Szepsi)              

                      proti  : 0 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu 9, je prítomných 7 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.173/2021 

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

                                   Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Mgr. Csaba Komjáti,  

                                   Ing. Pavol Szepsi)              
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                      proti  : 0 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 5. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka obecného úradu ( príloha č. 2 je súčasťou 

zápisnice) 

 

Uznesenie č.174/2021   

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

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

sa uznáša 

na Dodatku  č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou s účinnosťou od 

1.1.2022. 

 

Hlasovanie za:  6  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,    

                                 Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Ing. Pavol Szepsi              

                    proti :  0                                 

                    zdržal sa:  1 ( Mgr. Csaba Komjáti) 

                    neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 6. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach za mesiac september  

2021 

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

súčasťou zápisnice) 

 

Uznesenie č. 175/2021 

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/013/21/ŠR, 

RO/014/21/ŠR a č. RO/015/21. 

 

Hlasovanie :  za  7  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,    

                                   Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Mgr. Csaba Komjáti,  

                                   Ing. Pavol Szepsi)              

                      proti  : 0 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 7. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtové opatrenie č. 16 

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

súčasťou zápisnice) 
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Uznesenie č. 176/2021 

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 na základe § 14, ods. 2 písm. a),b)c) zákona č. 583/2004 Z.t. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

 

 

schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenie č. 16 ( v zmysle predloženého návrhu) 

 

Hlasovanie :  za  7  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,    

                                   Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Mgr. Csaba Komjáti,  

                                   Ing. Pavol Szepsi)              

                      proti  : 0 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 8.  VZN č. 2/2021- Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu obce Turňa nad 

Bodvou 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka obecného úradu ( príloha č. 5 je súčasťou 

zápisnice) 

 

Uznesenie č. 177/2021 

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

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

 

a) berie na vedomie 

 

stanovisko Okresného úradu Košice, odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-KE-OVBP1-

2021/036365-003 zo dňa 29.09.2021 k preskúmaniu dokumentácie Územný plán obce Turňa 

nad Bodvou - Zmeny a doplnky č.2   podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

b) súhlasí 

s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania dokumentácie Územný plán 

obce Turňa nad Bodvou - Zmeny a doplnky č.2  , 

c) schvaľuje 

podľa  §26 ods. 3, §27, odst.3 a §31 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, 

odst.4 , písm. c) a §6, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov: 

1. Územný plán obce Turňa nad Bodvou - Zmeny a doplnky č.2    

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien 

a doplnkov č.2 Územného plánu obce Turňa nad Bodvou. 
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d) žiada 

starostu obce prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie Územného plánu obce 

Turňa nad Bodvou - Zmeny a doplnky č.2: 

1. Zabezpečiť v súlade s § 6, odst.8 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2021 k  záväzným častiam 

Územného plánu obce Turňa nad Bodvou - Zmeny a doplnky č.2.   

2. Označiť dokumentáciu schváleného Územného plánu obce Turňa nad Bodvou - Zmeny 

a doplnky č.2 schvaľovacou doložkou v súlade s § 28, odst.1 stavebného zákona. 

3. Zabezpečiť v zmysle § 28, odst.5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu 

a doručiť ho MDV SR s kópiou uznesenia o schválení.  

4. Zabezpečiť v súlade s § 28 stavebného zákona uloženie dokumentácie Územný plán obce 

Turňa nad Bodvou - Zmeny a doplnky č.2 na Obecnom úrade v Turni nad Bodvou, na 

príslušnom stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, odbor výstavby a bytovej 

politiky. 

5. Zverejniť v súlade s § 27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona záväznú časť Územného 

plánu obce Turňa nad Bodvou - Zmeny a doplnky č.2 vyvesením na úradnej tabuli 

a doručením dotknutým orgánom štátnej správy. 

Hlasovanie :  za  7  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,    

                                   Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Mgr. Csaba Komjáti,  

                                   Ing. Pavol Szepsi)              

                      proti  : 0 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 9. Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu obce Turňa nad Bodvou – zámer 

spoločnosti  

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka obecného úradu ( príloha č. 6 je súčasťou 

zápisnice) 

 

Uznesenie č. 178/2021 

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  

súhlasí 

s obstaraním Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Turňa nad Bodvou, ktorých 

predmetom je zmena funkčného využitia územia – z plochy ornej pôdy a plochy trvalých 

trávnych porastov na funkčnú plochu výroby a skladového hospodárstva a zariadení 

technickej infraštruktúry na  parc. KN-C č. 2024/13, KN-C č. 2024/14 a parc. KN-E č. 

2024/15, KN-E č. 2024/13 zapísanej na LV č. 1000 v k.ú. obce Turňa nad Bodvou. 
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Hlasovanie :  za  7  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,    

                                   Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Mgr. Csaba Komjáti,  

                                   Ing. Pavol Szepsi)              

                      proti  : 0 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

 

K bodu 10. Rekonštrukcia ciest a chodníkov- 1. etapa 

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

zápisnice)  

Uznesenie č. 179/2021 

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) poveruje 

starostu obce s podpísaním úverovej zmluvy s Prima bankou Slovensko, a.s. na čerpanie 

finančných prostriedkov na investičný úver 

                                                       b) schvaľuje 

čerpanie finančných prostriedkov na základe schváleného projektu na 1. etapu výstavby- 

Sídlisko Cementár- rekonštrukcia ciest a chodníkov.  

Hlasovanie :  za  7  ( Ing. Jozef Szilágyi,  Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík,    

                                   Ing. Róbert  Balázs, Ing. Róbert  Surovec PhD., Mgr. Csaba Komjáti,  

                                   Ing. Pavol Szepsi)              

                      proti  : 0 

                      zdržal sa:  0      

                      neprítomní pri hlasovaní: 0  

 

K bodu 11. Interpelácie poslancov  

  

     a)  Pán poslanec Ing. Jozef Szilágyi uviedol, že dopravné značenie bolo schválené, ale 

ešte nerealizované.  Retardér je osadený na Severnej ulici, nijak neoznačený. 

Pán starosta uviedol, že taká dopravná značka už neexistuje. Retardéry sú už osadené  a keď 

sa to stihne osadí sa aj na Školskej ulici, kde je to pre bezpečnosť detí nevyhnutné. 

Ďalej pán poslanec uviedol, že na námestí pri obecnom úrade sú osadené kvetináče, ktoré  

boli označené odrážačmi, ktoré už teraz nevidno. Je potrebné ich opäť označiť. 

Ďalej pán poslanec uviedol, že je potrebné osadiť osvetlenie pri vchode do obce pri 

autobusovej zastávke v oboch smeroch, kde je aj prechod pre chodcov z dôvodu  bezpečnosti 

obyvateľov obce. Podotkol, že na Sídlisku sa vymenilo  osvetlenie, čo   je dobré, ale každá 

lampa svieti na inú stranu. 

Pán starosta uviedol, že na  označenie kvetináčov sa  použijú reflexné spraye a čo sa týka  

osvetlenia autobusových zastávok bude sa to riešiť osadeným osvetlenia na stĺpy. 
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b)  Pán poslanec Ing. Róbert Surovec PhD., uviedol, že rozhlas na Sídlisku sa ešte  

stále ozýva, nefunguje kvalitne. 

Pán starosta uviedol, že súhlasí s pánom poslancom, nakoľko má tiež informácie 

o nespokojnosti obyvateľov obce. Jednal s prevádzkovateľom obecného rozhlasu, ktorý 

uviedol, že dievčatá, ktoré hlásia to zle nastavujú. Navrhol, aby sa urobil kontrolný deň, kedy 

sa vykoná skúšobná prevádzka rozhlasu. 

            c)  Pani poslankyňa Ing. Adela Kránitzová, uviedla že obdobný problém je 

s rozhlasom  aj v lokalite Tokaj. Ďalej uviedla, že už boli 2 termíny na odvoz konárov, ale ani 

jeden sa v Tokaji  nezrealizoval. 

Pán starosta uviedol, že niekedy sa z dôvodu poveternostných podmienok zber neuskutoční, 

ale má vedomosti o tom, že ak sa v uvedený termín nezbierajú konáre, tak sa to dozbiera v iné 

dni. Touto cestou prosí obyvateľov obce, aby nevykladali predčasne konáre pred domy, iba 

v dni nato určené. 

             d) Pán poslanec Ing. Pavol Szepsi uviedol, že obyvatelia Čigy majú dlhodobý 

problém s tlakom vody, žiada Obec o pomoc a jednanie s VVS a.s. Obyvatelia sa už 

sťažovali, ale nič sa nedeje. 

Pán starosta uviedol, že  sa môže  pozvať na pracovné zasadnutie zástupca VVS a.s.na 

vysvetlenie dôvodu nízkeho tlaku v Čige, aj an Hradnej ulici. 

 

Pán starosta uviedol, že Obec Turňa nad Bodvou uzatvorila novú zmluvu s firmou FÚRA na 

odvoz tuhého domového odpadu s tým, že sa rozvozový kalendár nemení, až nato, že nový 

prevádzkovateľ začína skoro ráno. Bedne sa označujú nálepkami ,  zatiaľ sa všetky odvážajú, 

ale pri vyššom počte osôb v rodinných domoch a bedňami navyše si budú musieť ľudia 

doplatiť. Budú sa rozdávať  kompostárne, aby sa znížil objem odpadu a tým, čo budú 

separovať na zníži poplatok za odvoz TDO. 

 

K bodu 20. Záver 

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

a rokovanie ukončil.  

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o  19,50 hod. 

Zapísala : Margita Kovácsová   

  

 

V Turni nad Bodvou 27. 10.2021                                          Mgr.  Atila  O r a v e c z    

                                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice   :  Ing. Róbert Palčík        .......................................... 
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                                                     Mgr. Csaba Komjáti                     .........................................   
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