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TUR-2022 /15-04 

 

Zápisnica  
z dvadsiateho siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa 

nad Bodvou,  konaného dňa  24. októbra 2022  
 

Prítomní:   Mgr. Atila Oravecz, starosta obce 

                    Bc.  Eva Kováčová – prednosta úradu 

                    Mgr. Eva Kovácsová – hlavná kontrolóra 

                    Iveta Szásziová - ekonóm 

                    Margita Kovácsová – sam. ref. OcÚ 

Poslanci:  

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

Mgr. Csaba Komjáti,  Ing. Jozef  Szilágyi,  Marián Podracki,  Ing. Pavol Szepsi 

 

Ospravedlnený : Ján Gábor,   

Začiatok zasadnutia : 18,00h. 

Navrhovaný program rokovania : 

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Voľba prísediaceho pre Okresný súd  Košice-okolie 

6. Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa nad Bodvou 

7. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č. l  

8. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2  

9.  Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

10. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach 

11. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 

12. Interpelácie poslancov 

13. 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. 237/2022 

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  27. zasadnutia OZ     
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Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu poslancov 9 je prítomných 8, 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. Voľba prísediaceho pre Okresný súd  Košice-okolie 

6. Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa nad 

Bodvou 

7. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č. l  

8. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2  

9.  Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

10. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach 

11. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 

12. Interpelácie poslancov 

13. Záver 

                                                                                                                                                                                                    
K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Pavol Szepsi, 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 

Správu predniesol pán starosta Mgr. Atila Oravecz ( príloha č. 1 je súčasťou zápisnice)  

 

Uznesenie č.238/2022   

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  
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Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

K bodu 5.  Voľba prísediaceho pre Okresný súd  Košice-okolie 

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

 

Uznesenie č.239/2022   

 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) volí  

v zmysle §140 ods. 1 zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ing. Jozefa Szilágyiho, dátum narodenia 

27.09.1965, bytom Sídlisko Cementár 624/32, Turňa nad Bodvou za prísediaceho na 

Okresnom súde Košice-okolie na volebné obdobie 2023-2026 

b) žiada 

starostu obce Turňa nad Bodvou zvolenému prísediacemu vydať osvedčenie o zvolení za 

prísediaceho a zaslať Okresnému súdu Košice-okolie výpis uznesenia o zvolení prísediaceho, 

vyplnený dotazník prísediaceho, vyhlásenie kandidáta na funkciu prísediaceho a čestné 

vyhlásenie o bezúhonnosti. 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

K  bodu 6.  Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa 

nad Bodvou 

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

 

Uznesenie č. 240/2022   

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

 o obecnom zriadení v z.n.p.   

schvaľuje 

zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  s ML MED s.r.o. , 

zastúpenú MUDr. Irenou  Tarabčákovou na prevádzkovanie ambulancie v odbore všeobecný 

lekár pre dospelých v budove súp. č. 366/1 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        
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                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 6.  Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa 

nad Bodvou 

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

 

Uznesenie č. 241/2022   

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

  o obecnom zriadení v z.n.p.   

                                                                          schvaľuje 

 

zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  s VK-MED s.r.o.  zastúpenú 

MUDr. Viktóriou Keller na prevádzkovanie ambulancie v odbore všeobecný lekár v budove 

súp. č. 366/1 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

Uznesenie č. 242/2022 

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

  o obecnom zriadení v z.n.p.   

                                                                       schvaľuje 

 

zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme   

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  s GYN-Turňa s.r.o.,  

zastúpenú MUDr. Igorom Lenďákom na prevádzkovanie ambulancie v odbore gynekológia 

a pôrodníctvo v budove súp. č. 366/1 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 6.  Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa 

nad Bodvou 

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

 

Uznesenie č. 243/2022   

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

  o obecnom zriadení v z.n.p.   

                                                                          schvaľuje 
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zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov MUDr. Teréziou Orosovou 

na prevádzkovanie ambulancie v odbore stomatológia v budove súp. č. 366/1 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 6.  Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa 

nad Bodvou 

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

 

Uznesenie č. 244/2022   

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

 o obecnom zriadení v z.n.p.   

                                                                          schvaľuje 

 

zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  s VMV dent  s.r.o.,  

zastúpenú MDDr. Máriou Zajacovou na prevádzkovanie ambulancie v odbore zubného 

lekárstva v budove súp. č. 366/1 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 6.  Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa 

nad Bodvou 

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

 

Uznesenie č. 245/2022   

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

  o obecnom zriadení v z.n.p.   

                                                                          schvaľuje 

 

zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  s PPK,   s.r.o.,  zastúpenú 

Ing. Ivetou Janekovou na prevádzkovanie lekárenskej starostlivosti v lekárni Lekáreň Turňa 

v budove súp. č. 713 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 
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                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

  

K  bodu 6.  Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa 

nad Bodvou 

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

 

Uznesenie č. 246/2022   

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

 o obecnom zriadení v z.n.p.   

                                                                          schvaľuje 

zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  s CASH POINT Trade s.r.o., 

zastúpenú Ing. Innou Samoliuk na prevádzkovanie záložne v budove súp. č. 106 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 6.  Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa 

nad Bodvou 

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

 

Uznesenie č. 247/2022   

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

  o obecnom zriadení v z.n.p.   

                                                                          schvaľuje 

zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovs Herceg J&J, s.r.o. zastúpenú 

Jánom Hercegom na prevádzkovanie nápojového automatu v budove súp. č. 366/1 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 6.  Návrh na schválenie zmlúv o prenájme nebytových priestorov v obci Turňa 

nad Bodvou 

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

 

Uznesenie č. 248/2022   

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

  o obecnom zriadení v z.n.p.   

                                                                          schvaľuje 
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zmluvu o nájme nebytových priestorov uzavretú podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov  s RÉDVAY-Med s.r.o.  

zastúpenú MUDr. Máriou Rédvayovou na prevádzkovanie ambulancie v odbore pediatria, 

dorastové lekárstvo v budove súp. č. 712 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 7. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže č. l 

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

 

Uznesenie č. 249/2022   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

a)     berie na vedomie  

b)     r u š í  

         obchodno verejnú súťaž č.1/2022, ktorá bola vypísaná na základe uznesenia obecného     

         zastupiteľstva obce zo dňa 24.08.2022. 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 8. Vyhodnotenie Obchodnej verejnerj súťaže č. 2 

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

 

Uznesenie č. 250/2022   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

a)     berie na vedomie  

b)     r u š í  

         obchodno verejnú súťaž č.2/2022, ktorá bola vypísaná na základe uznesenia obecného     

         zastupiteľstva obce zo dňa 24.08.2022. 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K  bodu 9. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

Návrh predniesla Mgr. Eva Kovácsová, hlavná kontrolórka obce ( príloha č. 7   je súčasťou   

zápisnice)  

 

Uznesenie č. 251/2022   

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

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

berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 10. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predseda finančnej komisie ( príloha č. 8 je súčasťou   

zápisnice)  

 

Uznesenie č. 252/2022 

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/15/22/ŠR , a 

RO č. RO/16/22/ŠR vykonané podľa „Vnútorného predpisu č. 1/2018 o postupe a zaraďovaní 

finančných prostriedkov zo ŠR a EU“ za obdobie august a september 2022 (navýšenie 

a úprava príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu na úsek školstva, ÚPSVaR, ...atď.) 

a rozpočtové opatrenie č. RO/17/22 vykonané v zmysle preambuly rozpočtu na rok 2022. 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 11.  Návrh zmeny rozpočtu na rok 2022 

Návrh predniesla Ing. Adela Kránitzová, predseda finančnej komisie príloha č. 9  je súčasťou   

zápisnice) 

  

Uznesenie č. 253/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou na základe § 11 odstavca 4 písmena b) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a na základe § 14 odstavca 2 
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písmena a), b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov 

schvaľuje 

A) zmenu účelu čerpanie rezervného fondu nasledovne: 

1. Podprogram 6.5.: Zberný dvor 

            - rekonštrukcia areálu a budov zberného dvora  vo výške  – 50 000,00 € 

2. Podprogram 7.1. Výstavba pozemných komunikácií    

- navýšené  (nepredvídané) kapitálové výdavky vyplývajúce z projektu „Rekonštrukcia MK  

a  chodníkov 2021“   vo výške  + 50 000,00 € 

3. Podprogram 7.4.: Regenerácia centra obce   

- regenerácia ciest a chodníkov na Moldavskej ceste okolo pošty                                                                        

   vo výške   - 40 000,00 €  

4. Podprogram 7.7.: Skvalitnenie infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou 

            -  realizácia projektu „Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia    

               infraštruktúry v obci Turňa nad Bodvou   vo výške   + 40 000,00 €  

 

 

B) zmenu rozpočtu obce Turňa na Bodvou na rok 2022 rozpočtovým opatrením 

č. 18     (v zmysle predloženého návrhu) 

 

Hlasovanie: za: 8 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi) 

                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 12.  Interpelácie poslancov 

 

a) Pán poslanec  Ing. Róbert Palčík  v súvislosti s realizáciou projektu regenerácie 

sídliska Cementár a Moldavskej cesty, ktoré sa začali realizovať uviedol, aby sa 

kontrolné dni vykonávali po úsekoch a v čase, kedy sa môžu aj poslanci zúčastniť, aby 

sme do toho mohli zasahovať, aby boli požiadavky obyvateľov podľa možností 

zohľadnené a samozrejme, aby to vyhovovalo aj technickým normám. Podľa možností 

sledovať stavbu cez kamerový systém. 

Pán starosta uviedol, že zatiaľ bol zrealizovaný iba jeden kontrolný deň za účasti 

investora, realizátora, stavebného dozoru a niektorých poslancov. Je pravdou, že to 

bolo v doobedňajších hodinách, ale určite nebude problém kontrolný deň zvolať 

neskôr. Pán starosta uviedol, že touto cestou vyzýva obyvateľov obce, aby sa so 

svojimi  pripomienkami a požiadavkami obrátili na Obecný úrad a nie na 

zamestnancov STRABAG-u. Projekty nie sú presne tak, ako v skutočnosť.  

Napr. na niektorých úsekoch na sídlisku nie  je podložie rovnaké, čo projektant 

nemohol vedieť. Sú úseky, kde je podložie betónové (15-20 cm betónu). 

Všetky zmeny v projekte budú schvaľované v obecnom zastupiteľstve. Niektoré 

požiadavky obyvateľov už boli zrealizované, ide nám o spokojnosť občanov, preto sa 
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s každým jedným podnetom zaoberáme. Týka sa to aj dopravného označenia 

a uloženia spomaľovačov. Už bolo niekoľko podnetov zo strany obyvateľov obce. 

Budeme to riešiť cez dopravného inžiniera.  

 

b) Pán poslanec Ing. Jozef Szilágyi uviedol, že spomaľovače smerom ku cintorínu vodiči 

obchádzajú cez chodník.  Bolo by vhodné navýšiť obrubník, alebo tam niečo 

umiestniť, aby sa im v tom zabránilo. 

Pán starosta uviedol, že vie o tomto probléme a bude sa to riešiť cez dopravného 

inžiniera. 

 

c) Mgr. Csaba Komjáti sa informoval, ako sa bude riešiť chodník pri Župnom dome , je 

to tam úzke, padá omietka  a časť je zasypaná. 

Pán starosta uviedol, že ešte sa to nerieši, jedna z problémových častí projektu. Je to 

na kontrole verejného obstarávania. 

Ďalej sa pán poslanec informoval o tom,  či sa budú chodníky rozširovať, pretože si 

všimol, že pri dome  MUDr. Tarabčákovej je chodník rozšírený. 

Pán starosta uviedol, že detaily projektu nepozná, ale určite to pôjde podľa zamerania. 

 

 

Po ukončení interpelácií poslancov a s ich súhlasom, o slovo požiadala pani Helena 

Mackovjaková. 

 

Uviedla, že je veľmi rada, že sa obecné zastupiteľstvo sa k petícií postavilo tak,   ako 

postavilo , len nemá vedomosť o tom, akým spôsobom sa zapojilo do tejto petície, či  

cez obecnú stránku, lebo tam to nenašla. Petícia ešte stále prebieha, preto by bola rada, 

aby sa to zverejnilo na stránke obce, aby boli občania našej obce dostatočne 

informovaní. 

Ďalej sa informovala o tom, že o verejnom prejednávaní (Danucem) je zhotovená 

zápisnica, či obec vlastní takúto zápisnicu. Pán starosta uviedol, že Obec Turňa nad 

Bodvou obdržala do mailu zápisnicu na vedomie. O priebehu verejného prejednávania 

je vyhotovený záznam, ktorý môže bez problémov poskytnúť. 

Pani Mackovjaková ďalej uviedla, že sa ešte stále pripomienkovať na Ministerstve 

životného prostredia. Nie je to ukončené a bolo by dobré, aby sila hlasov ovplyvnila 

rozhodnutie o tom, že sa spaľovanie nebude navyšovať. 

Ohľadom rekonštrukcie ciest a chodníkov uviedla, že by bolo vhodné zo strany obce 

informovaní o tom, kde , kedy a čo sa bude na stavbe realizovať, aby sa ľudia vedeli 

zariadiť. 

Pán starosta uviedol, že Obec stavenisko odovzdala realizátorovi a oni taktiež stále 

nevedia čo sa bude realizovať, pretože niektoré práce sa realizujú dodávateľsky, napr. 

aj frézovanie. Projekt je veľmi rozsiahly, preto ho nevieme zverejniť, ale na  obecnom 

úrade je k nahliadnutiu. 
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K bodu 13. Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce uviedol, že ide o posledné spoločné 

zasadnutie OZ vo volebnom období 2018-2022. Poďakoval obyvateľom obce za pochopenie, 

podporu, trpezlivosť a spoluprácu, taktiež poďakoval poslancom OZ  za  ich aktívny prístup, 

zaželal všetkým šťastnú ruku pri komunálnych voľbách a rokovanie OZ ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o  19.20 hod. 

  

Zapísala : Margita Kovácsová   

 

 

V Turni nad Bodvou  24. októbra  2022                              

 

 

                                                                                          Mgr.  Atila  O r a v e c z    

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

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

 

           

 

                                               Ing. Pavol Szepsi                ........................................... 
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