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Zápisnica  
z dvadsiateho tretieho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa 

nad Bodvou,  konaného dňa  21. decembra 2021  
 
TUR-2021 /23-07 

 

Prítomní:   Mgr. Atila Oravecz, starosta obce 

                    Bc.  Eva Kováčová – prednosta úradu 

                    Mgr. Eva Kovácsová – hlavná kontrolórka 

                    Margita Kovácsová – sam ref. OcÚ 

                    Iveta Szásziová – ekonómka  

Poslanci:  

Ing. Pavol Szepsi,, Marián Podracki, Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík, Ing. Róbert 

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

 

Ospravedlnení : Ing. Jozef Syilágyi 

Začiatok zasadnutia : 18,05h. 

 

Navrhovaný program rokovania  : 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Správa hlavnej kontrolórky 

6. Prejednanie a schválenie predloženia ŽoNFP na SO s názvom  projektu „Zlepšenie 

dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa 

nad Bodvou“ 

7. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie november 

2021 

8. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením  č. 20 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na 

roky 2022-2024. 

10. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2022-2024 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

12. Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke za obdobie január – december 2021 

13. Odstúpenie od mandátnej zmluvy so Spravobytom s.r.o., Pražská 4, Košice 

14. Kolektívna zmluva 

15. Inventarizácia majetku obce 

16. Interpelácie poslancov 

17. 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.  
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K bodu 2. Schválenie programu rokovania OZ 

Pán Mgr. Atila Oravecz, starosta obce oboznámil poslancov s navrhovaným programom 

rokovania OZ.  

 

Uznesenie č. 190/2021 

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  23. zasadnutia OZ     

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      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. Správa hlavnej kontrolórky 

6. Prejednanie a schválenie predloženia ŽoNFP na SO s názvom  projektu „Zlepšenie    

    dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad  

    Bodvou“ 

7. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie november   

    2021 

8. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 20  

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na    

      roky 2022-2024 

10. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2022-2024 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

18. 12. Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke za obdobie január – december 2021 

13. Výpoveď mandátnej zmluvy so Spravobytom s.r.o., Pražská 4, Košice 

14. Kolektívna zmluva 

15. Inventarizácia majetku obce 

16 .Interpelácie poslancov 

17. Záver       

         

K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová) 

Zapisovateľka:   Margita Kovácsová  
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Hlasovanie: za: 7 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Mgr. Csaba Komjáti, Ing.Róbert Surove PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

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.191/2021   

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. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela   Kránitzová,  

                                Ing. Róbert  Palčík, Ing. Róbert Balázs,  Mgr. Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Na zasadnutie OZ sa dostavil pán poslanec Ján Gábor. 

Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu 9, je prítomných 8 poslancov a OZ je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 5.  Správa hlavnej kontrolórky  

Správu predniesla Mgr. Eva Kovácsová, hlavná kontrolórka obce ( príloha č. 2 je súčasťou 

zápisnice)  

 

Uznesenie č.192/2021   

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 o výsledkoch kontrol č. 2021/01, 2021/02, a 2021/03.  

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6. Prejednanie a schválenie predloženia ŽoNFP na SO s názvom  projektu 

„Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry 

v obci Turňa nad Bodvou“ 

Správu predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 3 je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.193/2021   
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Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v z. n. p.  

súhlasí 

a) s predložením ŽoNFP na SO s názvom  projektu „Zlepšenie dostupnosti služieb 

prostredníctvom skvalitnenia základnej infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou“ 

b) so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu, t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov 

c) so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 7. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce za obdobie 

november 2021 

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

súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.194/2021   

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 

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce č. RO/017/21/ŠR, 

RO/018/21/ŠR a č. RO/019/21. 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 8. Zmena programového rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením  

č. 20 

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

súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 195/2021 

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 14, ods.2 písm.a),b),c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 20 ( v zmysle predloženého návrhu) 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  
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                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu obce 

Turňa nad Bodvou na roky 2022 – 2024  

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

č. 6  je súčasťou zápisnice)  

Uznesenie č. 196/2021 

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 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu obce Turňa nad 

Bodvou na rok 2022-2024 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 10. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky  2022 – 

2024 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predsedkyňa finančnej komisie ( príloha č. 7  je 

súčasťou zápisnice)  

Pán starosta k úvode diskusie uviedol, že je veľmi rád, že poslanci OZ takto zodpovedne 

pristupujú k rozpočtu obce, je to veľmi  dôležité pre život obce,  že  začiatok  roka    začíname  

so schváleným rozpočtom. Rozpočet je možné v priebehu roka zmeniť presunom 

z jednotlivých položiek podľa potrieb a priorít obce.  

Pán poslanec  Mgr. Csaba Komjáti uviedol, že územný plán je otvorený, či sa tam neplánovali 

financie. 

Pán starosta uviedol, že rokoval s projektantom, ktorý uviedol, že otvorenie územného plánu  

v prípade In Group bude niekoľko násobne vyššie, ako pri IBV.  Preto im bude oznámené, že 

v prípade vážneho záujmu oznámené, že tieto náklady budú musieť znášať oni. 

 

Uznesenie č. 197/2021 

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

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

 

                                             a) berie na vedomie 

návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou, vrátane rozpočtových organizácií na 

roky 2023 a 2024 
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b) schvaľuje 

 

návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou, vrátane rozpočtových organizácií na 

rok 2022 v celkovej sume 

 

Rozpočet SPOLU: 

- príjmy      4 075 810 € 

- výdavky   4 047 850 € 

Bežný rozpočet 

- príjmy      2 949 973 € 

- výdavky   2 912 523 € 

 

Kapitálový rozpočet 

 - príjmy      176 347 € 

- výdavky    985 317 € 

 

Finančné operácie 

- príjmy      949 490 € 

- výdavky   150 010 € 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 11.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 

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

 ( príloha č. 8  je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č. 198/2021 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

a)  schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na l. polrok 2022 

b)  poveruje hlavnú kontrolórku na vykonanie schválených kontrol 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 12. Prejednanie a schválenie odmeny hlavnej kontrolórke za január-december 

2021 

Návrh predniesol  pán Mgr. Atila Oravecz, starosta obce  ( príloha č. 9  je súčasťou zápisnice)  

Pán starosta uviedol, že pani hlavná kontrolórka vykonávala v priebehu celého roka činnosti 

nad rámec svojho úväzku, vypracovávala VZN, vykonávala ďalšie administratívne práce nad 
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rámec svojich povinností a nad rámec úväzku. Navrhuje poslancom OZ túto odmenu pre 

hlavnú kontrolórku  schváliť. 

 

Uznesenie č. 199/2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. j)  a § 18c  ods. 5 

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

schvaľuje  

odmenu Mgr. Eve Kovácsovej za výkon funkcie hlavnej kontrolórky obce Turňa nad Bodvou 

vo výške 30 % súčtu funkčných platov za obdobie január – december 2021 

(381 € x 12 = 4572 €  x 30 % = 1 371,60 = 1 372 EUR).  

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 13. Odstúpenie od mandátnej zmluvy so Spravobytom s.r.o. 

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

Uznesenie č. 200/2021 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 

 

odstúpenie od mandátnej zmluvy so Spravobytom s.r.o., Pražská č. 4, Košice uzavretej dňa 

5.3.2008 v súlade s § 346 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 14. Kolektívna zmluva 

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

 

Uznesenie č. 201/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1991 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p.  

schvaľuje 

predložený návrh Kolektívnej zmluvy medzi Základnou organizáciou SLOVES BODVA, 

zastúpená predsedom závodného výboru  a Obcou Turňa nad Bodvou, zastúpená starostom 

obce a to na obdobie do 31.12.2022 
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Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 15.  Inventarizácia majetku obce Turňa nad Bodvou 

Návrh predniesol predseda ústrednej inventarizačnej komisie Ing. Pavol Szepsi ( príloha č. 12  

je súčasťou zápisnice)  

Uznesenie č.202/2021 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 

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

 

a) berie na vedomie  

správu ústrednej inventarizačnej komisie o výsledkoch inventarizácie majetku obce 

k 31.12.2020  

 

b) schvaľuje 

návrh vyraďovacej komisie na vyradenie majetku nasledovne : 

• účet 013 – softvare – 1 802,43€ 

• účet 022 – samostatné hnuteľné veci – 1 640,03 € 

• účet 028 – dlhodobý hmotný majetok – 14 897,92 € 

• účet 025 – pestovateľské celky trávnatých porastov – 810,00 € 

• drobný hmotný majetok – 20 445,91 € 

SPOLU : 39 596,28 € 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Pavol Szepsi, ,  Marián Podracki, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert  

                                Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Róbert   

                                Surovec PhD.) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 16. Interpelácie poslancov 

Mgr. Atila Oravecz, starosta obce uviedol, že tento bod netradične uvedie on s tým, že bude 

reagovať na interpelácie, ktoré v priebehu roka odzneli a sú ešte v plnení 

 

a)  označovanie kvetináčov – vzhľadom na neúspešnú voľbu sa na jar budú kvetináče  

     označené reflexnými spraymi 

b)  rozhlas – odznelo viac interpelácii ohľadom verejného rozhlasu, v mesiaci január bude  

     zvolaný kontrolný deň ohľadom verejného rozhlasu a kamerového systému, bude  

     kontrolovaná ich účinnosť aj funkčnosť 

c)  tlak vody v Čige – na pracovné rokovanie OZ bude prizvaný zástupca VVS a.s. Košice,  

      ohľadom riešenia tohto problému 
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d)  zdravotné stredisko – vchodové dvere boli osadené,  nie sú osadené dvere v čakárni, úloha  

     trvá 

e)  havarijný stav  v ZŠsVJM – bola vykonaná osobná obhliadka miesta havarijného stavu,  

    úloha trvá, bolo dohonuté, že sa poverí znalá osoba, ktorá presne vyčísli výšku nákladov na  

    odstránenie a potom sa to predloží na OZ 

f)  verejné osvetlenie vstupu do obce a Čigy – na doplnenie verejného osvetlenia bola   

     vystavená  objednávka, ale dodávateľ zatiaľ s prácami nezačal s odôvodnením, že mal  

    covidových zamestnancov, potom problémy s technikou, úloha trvá, urobíme všetko preto,  

    aby predmet objednávky realizoval 

 

K bodu 17. Záver 

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

pri rokovaní o rozpočte, zmenách rozpočtu a rôznych dôležitých rozhodnutiach o živote 

v obci. 

Obyvateľom obce poprial v tomto covidom období, aj keď sme si minulý rok mysleli, že tento 

bude lepší, ale bohužiaľ nás ďalej trápi fyzicky aj psychicky , zaželal veľa trpezlivosti, 

pohodu v rodinách, veľa pracovných aj osobných úspechov, požehnané a hlavne v zdraví 

prežité Vianočné sviatky a rokovanie ukončil.  

 

 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o   19.30 hod. 

  

Zapísala : Margita Kovácsová   

 

V Turni nad Bodvou  21.12. 2021                                  Mgr.  Atila  O r a v e c z    

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

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

 

           

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