
 

  Uznesenie č. 211/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania  

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  25. zasadnutia OZ.         

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík,, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi, Ján Gábor 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                            

                                                                         Prešov67 

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                          Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                          starosta obce                                                                                               

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce  11. júla 2022 

 

 

 

 

 

   



  Uznesenie č. 212/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

K bodu 4.  Informácia o plnení uznesení  

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení 

 
 

Hlasovanie :  

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

 

 

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                          Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                      starosta obce                                                                                               

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce  11.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Uznesenie č. 213/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 
K bodu 5.  Správa starostu obce o aktivitách v obci 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v z.n.p.  

 

berie na vedomie 

 

správa starostu obce o aktivitách v obci 

 
 

Hlasovanie :  

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

 

 

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                          Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                      starosta obce                                                                                               

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce  11.7.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Uznesenie č. 214/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

K  bodu 6.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11  a § 18f, ods. 1 písm.c)  zákona č. 

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

 

berie na vedomie 

stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Turňa nad Bodvou za rok 2021. 

 

Hlasovanie :  

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

 

 

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                          Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                      starosta obce                                                                                               

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce  11.7.2022 

 

 

 

 
 

 

 



  

 Uznesenie č. 215/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

K bodu 7. Záverečný účet obce za rok 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 2021, 

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 2021. 

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 2021  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 2021 na tvorbu rezervného fondu vo  

výške  229 319,54 €. 

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 2021 vo výške     41 761,92 €. 

 

 



 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

 

 

 

 

 

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                     Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                  starosta obce            

                                                                                    

Zverejnené na úradnej tabuli obce  11.7.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 216/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

K bodu 8. Konsolidovaná výročná správa za rok 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. 

berie na vedomie 

obsah Konsolidovanej výročnej správy Obce Turňa nad Bodvou za rok 2021. 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

                                                                         

V Turni nad Bodvou 29.6.2022                                       Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                  starosta obce                                                                                               

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce  11.7.2022 

 

 

 

 

 



  

   Uznesenie č. 217/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

K bodu 9.  Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach  

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

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

berie na vedomie 

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach starostu obce č. RO/081/21/ŠR, 

a č. RO/09/21. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0   

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

     

 

                                                                        

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                        Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                    starosta obce                                                                                               

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce  11.6.2022 

 

 

 



 

    Uznesenie č. 218/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  

 
K bodu  10.  Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 

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

o obecnom zriadení v z.n.p. 

schvaľuje 

a)   čerpanie rezervného fondu na: 

       1) Podprogram 3.7.4.: Budova súp.č.  366/1 (Zdravotné stredisko) 

- rekonštrukcia vstupu do budovy zdravotného strediska  vo výške 15 000,00€                                                                                     

 2) Podprogram 5.7.: Rozšírenie verejného osvetlenia   

- nákup a montáž osvetľovacích telies a stĺpy VO za účelom osvetlenia hradu vo výške 

10 000,00 €  

       3) Podprogram 10.1.: Miestne kultúrne stredisko 
  oplotenie budovy MKS  vo výške 10 000,00 €     

b) zmenu rozpočtu obce Turňa na Bodvou na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 10 (v 

zmysle predloženého návrhu) 

berie na vedomie 

rozpočtové opatrenie č. RO/05/22/ŠR , RO č. RO/06/22/ŠR a RO/09/22/ŠR vykonané podľa 

„Vnútorného predpisu č. 1/2018 o postupe a zaraďovaní finančných prostriedkov zo ŠR a 

EU“ za obdobie marec až máj 2022 (navýšenie a úprava príjmov a výdavkov zo štátneho 

rozpočtu na úsek školstva, dotácia na ubytovanie odídencov z Ukrajiny) a rozpočtové 

opatrenie č. RO/07/22 a  č. RO/08/22 vykonané v zmysle preambuly rozpočtu na rok 2022. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

                                                                         

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 



 

  Uznesenie č. 219/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

K bodu 11. Schválenie odpočtu z nájmu pre MUDr. Máriu Rédvayovú 

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 ch v a ľ u j e 

 

odpočet z mesačných nájomných platieb pre žiadateľa RÉDVAY-Med s.r.o. v zastúpení 

MUDr. Máriou Rédvayovou vo výške 1 815,84 €. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 220/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  

 
 

K bodu 12. Schválenie odpočtu z nájmu pre MUDr. Viktóriu Keller 

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 ch v a ľ u j e 

 

odpočet z mesačných zálohových platieb pre žiadateľa VK-MED s.r.o. v zastúpení MUDr. 

Viktóriou Keller vo výške 1 844,52 €. 

 
 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 221/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

 

K bodu 13.  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022  

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 návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

b) poveruje hlavnú kontrolórku s vykonaním schválených kontrol  

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 222/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

 

K bodu 14.  Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Turňa nad Bodvou 

na roky 2022-2030  

 

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

obecnom zriadení v z. n. p. 

s ch v a ľ u j e 

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Turňa nad Bodvou 2022-2030. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 



 

 

 

  Uznesenie č. 223/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

K bodu 15.  Mandátna zmluva- PIDES s.r.o.  

 

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 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 

schvaľuje 

 

a) Mandátnu zmluvu uzatvorenú podľa § 566-576 zákona č. 513/1991 Zb . Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov o obstaraní činností súvisiacich so správou 

majetku medzi  firmou PIDES s.r.o. so sídlom  Šoltésová č. 9 , 040 01 Košice, 

zastúpenú konateľom – Ing. Zuzanou Adzima Andrejovou, IČO: 31717004 a Obcou 

Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou zastúpenou 

starostom obce Mgr. Atilom Oravczom, IČO: 00 691 313 

 

b) Zverenie majetku obce do správy PIDES s.r.o. na základe Mandátnej zmluvy  čl. II, 

bod 2.1. a to objekty : 

 

• bytový dom v Turni nad Bodvou, súp. číslo 690, v ktorom je situovaných 14 

nájomných bytov, 

• bytový dom v Turni nad Bodvou, súp. číslo 691, v ktorom je situovaných 14 

nájomných bytov 

• bytový dom v Turni nad Bodvou, súp. číslo 701, v ktorom sú situované 4 

nájomné byty 

• bytový dom v Turni nad Bodvou, súp. číslo 702, v ktorom sú situované 4 

nájomné byty 

• bytový dom v Turni nad Bodvou, súp. číslo 703, v ktorom sú situované 4 

nájomné byty 

•  nebytový priestor - Zdravotné stredisko v Turni nad Bodvou, súp. číslo 366 

•  nebytový priestor – Detská ambulancia v Turni nad Bodvou, súp. číslo 712 

•  nebytový priestor – Lekáreň v Turni nad Bodvou, súp. číslo 713 

•  nebytový priestor v Turni nad Bodvou, Moldavská cesta súp. číslo 106/38 

•  nebytový priestor v Turni nad Bodvou na Hlavnej ulici, súp. číslo 99/28 

 

 

 

 

 



 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                  Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 224/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

K bodu 16. Zmluva o zriadení vecného bremena s VSD a.s. Košice 

 

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 ch v a ľ u j e 

Zmluvu o zriadení vecného bremena v súvislosti so zrealizovanou inžinierskou stavbou 

,,Turňa nad Bodvou, VN, TS, NN“, ktorá sa dotýka aj pozemkov vo vlastníctve obce a to 

parc. KN-C č. 5695/43, orná pôda o výmere 966 m2, zapísaných na LV č. 862; 5695/80, orná 

pôda o výmere 55 m2, zapísaných na LV č. 862; 5695/86, orná pôda o výmere 394 m2, 

zapísaných na LV č. 862 a to bezodplatne. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 



 

 

  Uznesenie č. 225/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

 

K bodu 17.  Schválenie výberu príspevkov za vykonanie sobášnych obradov 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa  nad Bodvou schvaľuje :  

 

A)  Žiadateľom s trvalým  pobytom v obci Turňa nad Bodvou 

 

l.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne)  na  úhradu  nákladov  spojených 

    s prenájmom sobášnej siene pri výkone delegovaného sobášneho obradu za 

   1 sobášny obrad 

    ...............................................................................................................20€/30€ 

 

2.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

     Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v sobášne dni  

     ..............................................................................................................70€/50€ 

 

 3. Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

     mimo schváleného plánu sobášnych obradov ( štvrtok, sobota) v sobášnej  

     sieni 

     ..............................................................................................................20€/50€ 

 

 4.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

      Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v dňoch mimo schváleného  

      plánu sobášnych obradov ( štvrtok, sobota) v obci Turňa nad Bodvou 

     .............................................................................................................90/100€ 

 

 5.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

      Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v sobášne dni   ( štvrtok,    

      sobota) v obci Turňa nad Bodvou 

     .............................................................................................................70/100€ 

 

 6. Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

     Turňa  nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v dňoch mimo schváleného  

      plánu sobášnych obradov ( štvrtok, sobota) mimo obce Turňa nad Bodvou 

 

     .............................................................................................................90/120€ 

 

 

 



  7.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

      Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v sobášne  dni ( štvrtok,  

      sobota) mimo obce Turňa nad Bodvou 

     .............................................................................................................70/120€ 

 

 8.  a)  Oslobodenie    od príspevku v prípade, že  sa sobášny obrad vykonáva  

          v sobášnej sieni a v dňoch schváleného plánu sobášnych obradov   

       b) Oslobodenie  od  príspevku  v  prípade,  že  sa  sobášny  obrad  vykonáva   

          v byte, alebo v nemocnici, pokiaľ sú snúbenci alebo jeden z nich pripútaní  

          na lôžko,    alebo   sa z vážnych  zdravotných  dôvodov  nemôžu  dostaviť    

          do   určenej sobášnej siene 

 

B)  Ostatným  žiadateľom 

 

l.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne)  na  úhradu  nákladov  spojených 

    s prenájmom sobášnej siene pri výkone delegovaného sobášneho obradu za 

   1 sobášny obrad 

    ...............................................................................................................20€/30€ 

 

2.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

     Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v sobášne dni  

     ..............................................................................................................70€/70€ 

 

 3. Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

     mimo schváleného plánu sobášnych obradov ( štvrtok, sobota) v sobášnej  

     sieni 

     ..............................................................................................................20€/70€ 

 

 4.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

      Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v dňoch mimo schváleného  

      plánu sobášnych obradov ( štvrtok, sobota) v obci Turňa nad Bodvou 

     .............................................................................................................90/130€ 

 

5.   Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

      Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v sobášne dni   ( štvrtok,  

      sobota) v obci Turňa nad Bodvou 

     .............................................................................................................70/130€ 

 

 

 6. Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  

      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

      Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v dňoch mimo schváleného  

      plánu sobášnych obradov ( štvrtok, sobota) mimo obce Turňa nad Bodvou 

     .............................................................................................................90/150€ 

 

 7.  Výber príspevku (v hotovosti do pokladne) za vykonanie sobášneho obradu  



      na ktoromkoľvek  vhodnom mieste  mimo  priestorov  sobášnej siene  obce  

      Turňa nad Bodvou na Moldavskej ceste č 419/49 v sobášne dni  ( štvrtok,  

      sobota) mimo obce Turňa nad Bodvou 

     .............................................................................................................70/150€ 

 

 

 8.    a)  Oslobodenie    od príspevku v prípade, že  sa sobášny obrad vykonáva  

          v sobášnej sieni a v dňoch schváleného plánu sobášnych obradov 

    

       b) Oslobodenie  od  príspevku  v  prípade,  že  sa  sobášny  obrad  vykonáva   

          v byte, alebo v nemocnici, pokiaľ sú snúbenci alebo jeden z nich pripútaní  

          na lôžko,    alebo   sa z vážnych  zdravotných  dôvodov  nemôžu  dostaviť    

          do   určenej sobášnej siene 

 

        s účinnosťou odo dňa schválenia v obecnom zastupiteľstve 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 226/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

K bodu 18.  Návrh na počet poslancov Obce Turňa nad Bodvou na nové volebné 

oobdobie 2022 -2026 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

určuje 

počet poslancov Obce Turňa nad Bodvou v novom volebnom období  r. 2022 – 2026  

deväť 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 

 



  Uznesenie č. 227/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

K bodu 19. Návrh na určenie volebných obvodov v obci Turňa nad Bodvou na nové 

volebné obdobie 2022-2026 

Obecné zastupiteľstvo Obce Turňa nad Bodvou v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

určuje 

volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného zastupiteľstva  pre volebné obdobie na 

roky  2022 – 2026,  a to 1 volebný obvod. 

 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 

 



 

  Uznesenie č. 228/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

 

 

K bodu 20.  Návrh na určenie rozsahu funkcie starostu Obce Turňa nad Bodvou na nové 

volebné obdobie 2022-2026  

 

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

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

u r č u j e 

rozsah výkonu funkcie  starostu Obce Turňa nad Bodvou v novom volebnom období  r. 2022 

– 2026 v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 

 

 

 



 

 

  Uznesenie č. 229/2022 

z dvadsiateho piateho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Turňa nad 

Bodvou zo dňa  29. júna 2022  
 

K bodu  21.  Zmluva o budúcej zmluve s Aukčnou spoločnosťou Slovakia s.r.o. 

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 ch v a ľ u j e 

 

Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecných bremien a práv užívania prejazdu so 

spoločnosťou Aukčná spoločnosť Slovakia, s.r.o. na pozemky parc.č. 5772/18 druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie,o výmere 2435 m2, parc.č. 5772/43 druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie,o výmere 1133 m2, parc.č. 5868/3 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 

2946 m2, parc.č. 5868/4 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,o výmere 7141 m2, 

parc.č. 5868/109 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,o výmere 22820 m2  na dobu 

neurčitú. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba 

Komjáti, Ing..Róbert, Palčík, Ing. Pavol Szepsi, Ing. Jozef 

Szilágyi 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní : 0  

    

 

                                                                      

V Turni nad Bodvou  29.6.2022                                 Mgr.  Atila   O r a v e c z    

                                                                                                starosta obce         

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce 11.7.2022 

 


