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TUR-2022 /15-03 

 

Zápisnica  
z dvadsiateho šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad 

Bodvou,  konaného dňa  24. augusta  2022  
 

Prítomní:   Mgr. Atila Oravecz, starosta obce 

                    Bc.  Eva Kováčová – prednosta úradu 

                    Mgr. Eva Kovácsová 

                    Margita Kovácsová – sam. ref. OcÚ 

Poslanci:  

Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela Kránitzová, Ing. Róbert  Palčík, Ing. Róbert Balázs, Ján 

Gábor,  Mgr. Csaba Komjáti,  Ing. Jozef  Szilágyi 

Ospravedlnení : Marián Podracki,  Ing. Pavol Szepsi 

Začiatok zasadnutia : 19,20h. 

Navrhovaný program rokovania : 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach 

6. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 

7. Predaj nehnuteľnosti KN-C, parc.č. 5103/1 zastavaná plocha a nádvorie s budovou a KN-

C, parc.č. 5103/2 zastavaná plocha a nádvorie s budovou 

8. Zámer predaja pozemkov pod garážami 

9. Interpelácie poslancov 

10. 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.  

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania OZ 

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

rokovania OZ. 

 

Uznesenie č. 230/2022 

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  26. zasadnutia OZ     

Hlasovanie: za: 7 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
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Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu poslancov 9 je prítomných 7, obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach 

6. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 

7. Predaj nehnuteľnosti KN-C, parc.č. 5103/1 zastavaná plocha a nádvorie s budovou 

a KN-C, parc.č. 5103/2 zastavaná plocha a nádvorie s budovou 

8. Zámer predaja pozemkov pod garážami 

9. Interpelácie poslancov 

10. Záver 

 

K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  

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

Zapisovateľka:   Margita Kovácsová  

 

Hlasovanie: za: 7 ( Ing. Róbert Surovec PhD, Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert Palčík,  

                                Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Ing. Jozef Szilágyi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 4.  Správa starostu obce o aktivitách v obci 

Informáciu predniesla  Bc. Eva Kovácsová, prednostka úradu ( príloha č. 1 je súčasťou 

zápisnice)  

 

Uznesenie č.231/2022   

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. Róbert Surovec PhD, , Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert Palčík,  

                                Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 5.  Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach 

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

súčasťou zápisnice)  
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Uznesenie č.232/2022   

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/11/22/ŠR , a RO č. 

RO/13/22/ŠR vykonané podľa „Vnútorného predpisu č. 1/2018 o postupe a zaraďovaní 

finančných prostriedkov zo ŠR a EU“ za obdobie jún a júl 2022 (navýšenie a úprava príjmov 

a výdavkov zo štátneho rozpočtu na úsek školstva, dotácia na ubytovanie odídencov 

z Ukrajiny, dotácie z DPO SR, ...atď.) a rozpočtové opatrenie č. RO/12/22 vykonané v zmysle 

preambuly rozpočtu na rok 2022. 

 

Hlasovanie: za  7    ( Ing. Róbert Surovec PhD, , Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert Palčík,  

                                Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Jozef Szilágyi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 6.  Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 

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

  je súčasťou   zápisnice)  

 

Uznesenie č. 233/2022   

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou 

 
schvaľuje 

A)   čerpanie rezervného fondu na: 

       1) Podprogram 3.5.: Správa nehnuteľného majetku 

           -  vypracovanie projektovej dokumentácie na plyn a vodu pre IBV Sídlisko Cementár                                                                                       

               vo výške    5 000,00 € 

       2) Podprogram 3.7.1.: Budova obecného úradu 

           -  nákup kotla na vykurovanie vo výške  10 000,00 € 

 3) Podprogram 5.10.: Verejný poriadok a bezpečnosť   

- nákup spomaľovačov vo výške  10 000,00 €  

 4) Podprogram 7.4.: Regenerácia centra obce   

- regenerácia ciest a chodníkov na Moldavskej ceste okolo pošty                                                                                       

  vo výške  40 000,00 €  

      5) Podprogram 10.1.: Miestne kultúrne stredisko 

          - rekonštrukcia elektroinštalácie a kúrenia v časti bývalej knižnice v MKS   

            vo výške  15 000,00 €   

      6) Podprogram 11.1.: Verejné priestranstvá 

           - nákup 2 betónových stolnotenisových stolov rozmiestnených na verejnom  

             priestranstve obce  vo výške  5 000,00 € 

 

B)  zníženie čerpania za rezervného fondu pre rok 2022 

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

          do budovy zdravotného strediska  vo výške  15 000,00 €                                                                                                              
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C)  zmenu rozpočtu obce Turňa na Bodvou na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 14  

     (v zmysle predloženého návrhu) 

 

berie na vedomie 

 

D)  rozpočtové opatrenie č. RO/11/22/ŠR , a RO č. RO/13/22/ŠR vykonané podľa     

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

     EU“ za obdobie jún a júl 2022 (navýšenie a úprava príjmov a výdavkov zo štátneho  

     rozpočtu na úsek školstva, dotácia na ubytovanie odídencov z Ukrajiny, dotácie z DPO SR,  

     ...atď.) a rozpočtové opatrenie č. RO/12/22 vykonané v zmysle preambuly rozpočtu na rok 

    2022. 

 

Hlasovanie: za  7    Ing. Róbert Surovec PhD, , Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert Palčík,  

                                Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Jozef Szilágyi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 7. Predaj nehnuteľnosati KN-C, parc.č. 5103/1 zastavaná plocha a nádvorie 

s budovou a KN-C, parc.č. 5103/2 zastavaná plocha a nádvorie s budovou 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednostka úradu ( príloha č. 4 je súčasťou  zápisnice)  

 

Uznesenie č. 234/2022 

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  a § 9a  ods.1 písm.a) zákona 138/1991 Z.z.  o majetku obcí  

a) schvaľuje predaj nehnuteľnosti a to pozemok parc. č. 5103/1 s výmerou 511 m2 

ako zastavaná plocha a nádvorie s budovou so súpisným číslom č. 105, zapísaného 

na LV č. 862 kat. územie Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie, 

 

b) schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti  a to pozemok parc. č. 5103/1 s výmerou 

511 m2 ako zastavaná plocha a nádvorie s budovou so súpisným číslom č. 105, 

zapísaného na LV č. 862 kat. územie Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie, 

a to  formou obchodnej verejnej súťaže 

 

c) schvaľuje súťažné podmienky OVS č. 1/2022  

 

Uznesenie č. 235/2022 

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

o obecnom zriadení v z.n.p.  a § 9a  ods.1 písm.a) zákona 138/1991 Z.z.  o majetku obcí  

a) schvaľuje predaj nehnuteľnosti a to pozemok parc. č. 5103/2 s výmerou 433 m2 ako 

zastavaná plocha a nádvorie so stavbou dom služieb so súpisným číslom č. 106, 

zapísaného na LV č. 862 kat. územie Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie, 

 

b) schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti  a to pozemok parc. č. 5103/2 s výmerou 433 

m2  ako zastavaná plocha a nádvorie so stavbou dom služieb so súpisným číslom č. 

106, zapísaného na LV č. 862 kat. územie Turňa nad Bodvou, okres Košice – okolie, 

a to  formou obchodnej verejnej súťaže  
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c) schvaľuje súťažné podmienky OVS č. 2/2022. 

 

K bodu 8. Zámer predaja pozemkov pod garážami 

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

 

Uznesenie č.236/2022   

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

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.1381991 Zb. 

o majetku obcí v z.n.p.  

a) s ch v a ľ u j e  

predaj pozemkov pod garážami vo vlastníctve Obce Turňa nad Bodvou a to: 

parc. KN-C č. 628/20, 628/21, 628/22, 628/23, 628/24, 628/25, 628/26, 628/27, 628/28, 

628/29, 628/30, 628/31, 628/32, 628/35, 628/36, 628/37, 628/38, 628/39, 628/40, 628/41, 

5847/50, 5847/51, 5847/52, 5847/53, 5847/54, 5847/55, 5847/56, 5847/57, 5847/65, 5847/66, 

5847/67, 5847/68, 5847/70, 5847/71, 5847/72, 5847/73, 5847/74, 5847/75, 5847/76, 5868/59, 

5868/60, 5868/61, 5868/62, 5868/63, 5868/64, 5868/65, 5868/66, 5868/67, 5868/78, 5868/79, 

5868/80, 5868/81, 5868/82, 5868/83, 5868/84, 5868/85, 5868/86, 5868/87, 5868/88, 5868/89, 

5868/90, 5868/91, 5868/92, 5868/93, 5868/94, 5868/95, 5868/96, 5868/97, 5868/98, 5868/99, 

5868/100, 5868/101, 5868/103, 5868/104, 5868/106, 5868/107, 5868/108, 5868/111, 

5868/112, 5868/113, 5868/114, 5868/115, 5868/116, 5868/117, 5868/118, 5868/119, 

5868/120, 5868/121, 5868/122, 5868/123, 5868/124, 5868/125, 5868/126,  

zapísaných na liste vlastníctva 862,  za účelom majetkoprávneho vysporiadania stavieb – 

garáží umiestnených na obecných pozemkoch, 

 

b) ž i a d a  

obecný úrad o rozposlanie listov pre jednotlivých nájomcov obecných pozemkov o podanie 

žiadosti o odkúpenie pozemkov pod garážami. 

 

Hlasovanie: za  7    Ing. Róbert Surovec PhD, , Ing. Adela  Kránitzová, Ing. Róbert Palčík,  

                                Ing. Róbert Balázs, Ján Gábor,  Mgr.  Csaba Komjáti,  Jozef Szilágyi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 9.  Interpelácie poslancov 

 

a) Pán poslanec Mgr. Csaba Komjáti sa informoval prečo sa prostriedky rezervného 

fondu znížili pre zdravotné stredisko o 15 tis.€. 

Pán starosta uviedol, že je v realizácii viac projektov a aktivít a tieto treba dotiahnúť 

do konca. Na pracovanom zasadnutí OZ sa tak rozhodlo a keď sa uvoľnia prostriedky 

tak dôjde aj ku realizácii vstupu do  budovy zdravotného strediska. Jednou z  ďalších 

aktivít je  zber kuchynského odpadu. Uviedol, že firma Fúra ponúka 3 varianty zberu 
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a cenovými ponukami Je rozdiel medzi bytovými domami, kde legislatíva nedovoľuje 

zber tak ako u rodinných domov. Budú ohľadom toho ďalšie jednania. 

Ďalšia aktivita  je regenerácia sídliska a Moldavskej cesty. 

Ďalej sa začali búracie práce na budove ubytovne na Sídlisku Cementár.  

 

b) Pán poslanec  Ing. Róbert Palčík uviedol, že veľa ľudí ho zastavuje s tým, že asfalt na 

Školskej ulici ešte stále nie je urobený tak,  ako to firma Belasanet sľúbila. Bolo by 

dobré to aspoň zasypať štrkom. 

Pán  starosta uviedol, že tento problém je bohužiaľ v celej obci. Firma Belasanet bude 

opäť vyzvaná na odstránenie nedostatkov. 

 

c) Pán poslanec Ján Gábor sa informoval  ohľadom dotácií na projekt pre TJ Cementár. 

Pán starosta uviedol, že po úprave rozpočtu budú finančné prostriedky poskatnuté aj 

na spoluúčasť v projekte 5TJ Cementár. Je potrebné doriešiť aj zmluvné vzťahy.   

 

Ďalej vystúpila pani Helena Mackovjaková, ktorá chcela vedieť, aký postoj obce      

v súvislosti so spaľovaním tuhého alternatívneho paliva, ktoré bolo dnes  verejne 

prerokované so spoločnosťou Danucem Slovensko a.s. a či sa uvažuje so spaľovaním 

odpadu od obce. 

Pán  starosta uviedol, že informácie máme presne také, aké majú občania, bude to 

prejednané na pracovnom zasadnutí a obecné zastupiteľstvo zaujme stanovisko. 

 

K bodu 10. Záver 

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

a rokovanie OZ ukončil. 

 

 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o  20.30 hod. 

  

Zapísala : Margita Kovácsová   

 

V Turni nad Bodvou  24. augusta  2022                              

 

 

                                                                                          Mgr.  Atila  O r a v e c z    

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

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

 

           

 

                                               Ing. Róbert  Surove PhD.   .......................................... 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


