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Zápisnica  
z druhého  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Turňa nad Bodvou,  

konaného dňa 15. decembra 2022 
___________________________________________________________________________ 
TUR-2022/015-16 

Začiatok : 18,10 hod. 

Prítomní:   Mgr. Atila Oravecz, starosta obce, Bc. Eva Kováčová, prednosta úradu 

                   Poslanci : Ing. Róbert Balázs, Ing. Adela Kránitzová, Mgr. Csaba  Komjáti, 
                   Marián  Podracki,  Ing. Róbert  Palčík, Ing. Róbert   Surovec  PhD.,  Ing. Jozef  

                   Szilágyi, Ing. Pavol Szepsi , Tibor Podracki          

Ďalší prítomní :  Mgr. Eva Kovácsová - hlavný kontrolór obce, Iveta Szásziová – ekonóm, 

                             Margita Kovácsová - zapisovateľ                                                       

PROGRAM :   

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Turňa nad Bodvou 

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

roky 2023-2025 

7. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach za mesiace 10-11/2022 

8. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2023 -2025  

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023  

10. Interpelácie poslancov 

11. 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. 6/2022 

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  2. zasadnutia OZ     
Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki) 
                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        
                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
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Pán starosta konštatoval, že z celkového počtu poslancov 9 je prítomných 9, obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

Zahájenie  

1. Zahájenie  

2. Schválenie programu rokovania  

3. Určenie overovateľov a zapisovateľa 

4. Správa starostu obce o aktivitách v obci 

5. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Turňa nad Bodvou 

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

roky 2023-2025 

7. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach za mesiace 10-11/2022 

8. Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2023 -2025  

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023  

10. Interpelácie poslancov 

11. Záver 

 
K bodu 3.  Určenie overovateľov a zapisovateľa  

Overovatelia zápisnice:  Ing. Róbert Palčík, Mgr.  Csaba  Komjáti 
Zapisovateľka:   Margita Kovácsová  
 

Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki) 
                      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, ktorý uviedol, že od posledného 
zasadnutia ubehol krátky čas, preto bude stručne informovať o aktivitách v obci.  

Obecný úrad sa zameral hlavne na spracovaní návrhu  VZN o miestnych daniach a poplatkoch 
za komunálne odpady a na návrhu programového rozpočtu obce na roky 2023-2025. Tieto    

materiály boli  predložené na pracovné zasadnutie OZ.  
Ďalej informoval o tom, že rekonštrukčné práce verejných priestranstiev v obci  boli 
pozastavené kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam. Bola prerušená aj výsadba 

stromčekov, tieto budú zazimované a na jar sa bude vo výsadbe pokračovať. 
Technický úsek odstraňoval následky veternej smršte a snehovej kalamity. Došlo 

k poškodeniu verejného osvetlenia, vyvráteniu stromov, dopravných značení . Postupne sa 
čistili chodníky,  parkoviská a cesty. 
Pre informáciu uviedol, že sa uskutočnilo dvojdňové  školenie na odchyt túlavých psov, 

ktorého sa zúčastnilo 6 osôb z našej obce a získalo osvedčenie. Ďalším krokom bude, že obec 
požiada veterinu, aby obec mohla tieto činnosti vykonávať. 
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Uznesenie č. 7/2022   

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: 9 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                 Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián Podracki,  ) 
                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 3   Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki,   Ing. Róbert Balázs 
                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

K bodu 5. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Turňa nad Bodvou 

Návrh predniesla Bc. Eva Kováčová, prednosta úradu ( príloha  č.1 ju súčasťou zápisnice) 
 

Pán poslanec Ing. Pavol Szepsi navrhol, aby sa  čl. 8– Daň za užívanie verejného priestranstva 
upravil  nasledovne : 

 
Bod (4) 
d) za umiestnenie prenosnej garáže (napr. plechová garáž) pre jedno osobné motorové vozidlo 

na dobu najviac 120 dní 0,008/m2/deň, od 121-vého dňa 0,20/m2/deň 
j) iné zabratie verejného priestranstva, neuvedené v bodoch a) až i) tohto článku, na dobu 

najviac 30 dní 0,50/m2/deň, od 31-vého dňa 1,00/m2/deň 
 
Bod (11) 

Obec vyrubí daň rozhodnutím najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je 
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  

 
Doplniť Bod (13) – Určenie dane podľa pomôcok : 
Obec písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej 

povinnosti, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní. Ak 
daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, obec zistí základ dane a určí 

daň podľa pomôcok. Obec oznámi daňovníkovi určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom 
začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení. Na postup obce pri určení 
dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis (§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 Zákona č.563/2009 

Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
 

Pán starosta dal hlasovať na predložený návrh pána poslanca Ing. Pavla Szepsiho. 
 
Hlasovanie: za: 4 (Ing. Róbert Balázs,  Ing. Jozef Szilágyi  Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki) 

                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 5 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert   

                                            Palčík,  Marián  Podracki,  Mgr.  Csaba Komjáti 
                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

Návrh pána poslanca Ing. Pavla Szepsiho neprešiel. 
Pán starosta požiadal prednostku obecného úradu, aby predniesla návrh na uznesenie 

k pôvodnému návrhu VZN. 
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Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods. 4 písm.d) a g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady na území obce Turňa nad Bodvou s účinnosťou od 1.1.2023 
 

sa  uznáša 

 

na Všeobecne záväznom  nariadení č. l/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady a drobné komunálne odpady na území obce Turňa nad Bodvou s účinnosťou od 
01.01.2023 
 

Hlasovanie: za: 6 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                 Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián Podracki, ) 

                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 3 ( Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki , Ing. Róbert Balázs ) 
                      neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K bodu 6.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Turňa nad 

Bodvou na roky 2023-2025 

Návrh predniesla  Mgr. Eva Kovácsová, hlavná kontrolórka ( príloha č. 1 je súčasťou 

zápisnice)  

 

Uznesenie č. 9/2022   
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 

 
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového viacročného rozpočtu obce Turňa nad 

Bodvou na roky 2023 – 2025  

Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki) 
                      proti :  0                                 
                      zdržal sa: 0        

                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

K  bodu 6.  Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach za obdobie  10-11/2022 

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

zápisnice)  

 

Uznesenie č. 10/2022   

 Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods.4, zákona 369/1991 Zb.  
 o obecnom zriadení v z.n.p.   

berie na vedomie 

 

informáciu o vykonaných rozpočtových opatreniach starosotu obce č. RO/19/22/ŠR a RO č. 

RO/20/22/ŠR vykonané podľa „Vnútorného predpisu č. 1/2018 o postupe a zaraďovaní 
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finančných prostriedkov zo ŠR a EU“ za obdobie august  a september 2022 (navýšenie úprava 

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

opatrenie č. RO/21/22 vykonané v zmysle preaubuly rozpočtu na rok 2022.  

 

Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   

                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  
                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki) 

                    proti :  0                                 
                    zdržal sa: 0        
                    neprítomní pri hlasovaní: 0 

 

K  bodu 7.  Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na roky 2023 -2025  

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

zápisnice)  

Uznesenie č. 11/2022   

Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods.4, zákona 369/1991 Zb.  
o obecnom zriadení v z.n.p.  a § 10 zákona č. 583/2004  Z .z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
 

1. Schvaľuje 

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

rok 2023 v celkovej sume 
Rozpočet SPOLU: 

- príjmy      4 534 832 € 

- výdavky   4 458 493 € 
Bežný rozpočet 

- príjmy      3 402 503 € 
- výdavky   3 322 036 € 
 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy       586 112 € 

- výdavky    995 152 € 
 
Finančné operácie 

- príjmy      546 217 € 
- výdavky   141 305 € 

 

1. Berie na vedomie 

Návrh programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou, vrátane rozpočtových organizácií na 
roky 2024 a 2025 

 

Hlasovanie: za: 9 ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki) 
                    proti :  0                                 

                    zdržal sa: 0        
                    neprítomní pri hlasovaní: 0 
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K  bodu 8.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2023  

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

( príloha č. 4   je súčasťou   zápisnice)  

 

Uznesenie č. 12/2022   

 Obecné zastupiteľstvo obce Turňa nad Bodvou podľa § 11 ods.4, zákona 369/1991 Zb.  
o obecnom zriadení v z.n.p.   

 
a) schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2023 

b) poveruje  

hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol  na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 

2023 

Hlasovanie: za: 9  ( Ing. Róbert Surovec PhD., Ing. Adela  Kránitzová, Ing.  Róbert  Palčík,   
                                Ing. Róbert Balázs, Mgr.  Csaba Komjáti, Ing. Jozef Szilágyi ,  Marián  

                                Podracki,  Ing. Pavol Szepsi, Tibor Podracki) 
                      proti :  0                                 

                      zdržal sa: 0        
                      neprítomní pri hlasovaní: 0 
 

K bodu 9. Interpelácie poslancov 

 

a) Ing. Jozef  Szilágyi, poslanec OZ uviedol, že po snehovej kalamite a veternej smršti sa 
zameralo hlavne na chodníky a parkoviská, ale má zato že do budúcna by sa  mal 
dávať väčší dôraz na chodníky, ktoré sú  zľadovatelé a veľmi nebezpečné.  

 

b) Mgr. Csaba Komjáti, poslanec OZ uviedol, že súhlasí s pánom poslancom a bo by 

dobré uvažovať kúpe menšieho  mechanizmu na čistenie chodníkov. Ďalej uviedol, že 
na uliciach bol problém s odpratávaním snehu, lebo pred domami parkovali autá.  
 

Pán starosta uviedol, že je schválená legislatíva, kde sa uvádza, že obec zodpovedná za 
čistotu chodníkov, ale keď napadne také množstvo snehu, ako teraz je to jednoducho 
nemožné. Uviedol, že nepozná jednu obec, ani mesto, ktoré by takéto situácie zvládali, nie 

je to jednoduché.  Požiadali sme o pomoc podnikateľské subjekty, ktoré nám vyšli 
v ústrety a tiež sme uvítali pomoc hasičov s ich technikami, ktoré nám veľmi ochotne 

pomáhali pri čistení ciest, parkovísk a chodníkov.  
 

K bodu 10. Záver 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom OZ za celoročnú 

prácu a prístup k plneniiu úloh, tiež poďakoval zamestnancom obce, hlavnej kontrolórke a 
tiež technickému úseku , ktorý značne prispieva k riadnemu chodu obce.  
Ďalej vyjadril vďaku  všetkým zúčastneným na vianočných trhoch obce, ktoré sa konali 10. 

decembra 2022 po 3 rokoch, za prezentáciu domácich výrobkov a základným školám za 
vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby a predmety. V závere sa poďakoval za bohatý 

kultúrny program a krásny mikulášsky koč vyrobený hasičmi. 
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Obyvateľom obce zaželal požehnané, štastné a v zdraví prežité Vianočné sviatky a v Novom 

roku veľa šťastia, zdravia a pohody. 
    
 

 
 

 Zapísala : Margita Kovácsová 
    
 

 
 

 
 
 

 V Turni nad Bodvou  15.12.2022                                    Mgr.  Atila  O r a v e c z 
                                                                                                      starosta obce 

 čas ukončenia :  19,00 hod.  
 
 

 
  

 
 
 

Overovatelia zápisnice   :  Ing. Róbert Palčík   ............................................... 
  

 

                                           Mgr. Csaba Komjáti  ............................................ 
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