Obec Tureň – Obecný úrad, Tureň 36, 903 01 Tureň
Tel: 02/45918117, Tel.-Fax: 02/45918111, Mobil: 0908 729 623
IČO: 00305138, E-mail: obec@obecturen.sk, č. účtu: SK54 0200 0000 0000 1642 3112
Zápisnica zo zasadnutia
konaného dňa 29.09.2021 v Obecnom klube od 18:00 hod.

Prítomní:
Starosta: Štefan Čermák
Poslanci: Bc. Nikola Hozák Vršková, Gabriela Vokaliková, Róbert Mészáros, Ing. Katarína
Blahútová, Dominik Cisár, Ing. Juliana Petríková
Ostatní: Mgr. Richard Blecha –hlavný kontrolór, Helena Kubíková – zapisovateľka a verejnosť podľa
podpísanej prezenčnej listiny.
Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Záverečný účet obce Tureň a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Hl. kontrolór
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 obce Tureň
- Kontrola plnenia uznesení
Rokovací poriadok OZ obce Tureň
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.12.2019
Plán investícií v obci do konca roka 2021
Aktuálny stav podaných projektov
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, pán Štefan Čermák. Pán starosta privítal všetkých
poslancov, hl. kontrolóra a verejnosť. Poslanec pán Attila Venchich sa ospravedlnil.
K bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce informoval poslancov, že zapisovateľkou na tomto zasadnutí je Helena Kubíková a
taktiež navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Katarínu Blahútovú a Dominika Cisára.
K bodu 3: Schválenie programu
Pán starosta dal hlasovať o schválení programu
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Vokaliková, Mészáros, Blahútová, Petríková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia.
Uznesenie č. 127/09/2021
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K bodu 4: Záverečný účet obce Tureň a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Pán starosta dal priestor poslancom na pripomienkovanie, zo strany poslancov neboli vznesené žiadne
pripomienky
Pán Starosta dal slovo HK. Pán HK sa vyjadril, že pripomienky zo strany občanov neboli žiadne.
Pán starosta dal hlasovať o záverečnom účet obce Tureň a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Vokaliková, Mészáros, Blahútová, Petríková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie záverečný účet obce Tureň a rozpočtové hospodárenie
za rok 2020.
Uznesenie č. 128/09/2021
K bodu 5: Hl. kontrolór
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 obce Tureň
- Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta dal slovo HK. HK správa kontrolnej činnosti na 1 pol rok sa odovzdá koncom roka 2021.
HK skontroloval aj uznesenia, väčšina bola informatívnych, uznesenie ohľadom pána Bartošom za
drvenie konárov nie je doriešená zmluva, ale dá sa to riešiť aj formou faktúry za vykonanú prácu. Pán
starosta doplnil, že pán ma uzavretú dohodu o vykonaní práce za orez stromov, oprava osvetlenia.
Pani Vokaliková sa dotazovala na Footbal Academy či sa ozvali, pán starosta informoval, že zatiaľ nie
a pravdepodobne sa už asi do konca roka neozvú avšak bude sa riešiť na ihrisku výkop studne a
dodávka elektriny od ZSE.
HK pripomenul, že treba doriešiť vsakovacie jamy nakoľko to OZ zatiaľ berie na vedomie, treba
odsúhlasiť financie a vybrať dodávateľa.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 129/09/2021
K bodu 6: Rokovací poriadok OZ obce Tureň
Pán Cisár sa dotazoval na dobu ospravedlnenia sa poslanca pre neprítomnosť na obecnom zasadnutí,.
HK sa vyjadril, že štandardne je to 3 dni pred zasadnutím avšak sa prihliada na nečakané okolnosti (v
prípade choroby, vážna rodinná situácia atď).
Pani Blahútová navrhla, aby sa dohodli termíny zasadnutí aspoň do konca roka nakoľko sú ešte
dôležité veci, ktoré treba do konca roka prebrať. Poslanci, pán starosta aj HK s tým súhlasia. Pán HK
dodal, že treba ešte do konca roka prejednať správu audítora, kde bude predložená záverečná správa.
Pani Vokaliková navrhla, keby sa dalo naplánovať zasadnutie na rok dopredu. HK informoval, že
harmonogram zasadnutí sa plánuje zvyčajne koncom roka. HK tiež informoval, že každá téma by sa
mala riešiť 15 min, aby sa prejednali všetky body. HK tiež navrhol, aby sa zmenila štruktúra pozvánok
na OZ nakoľko na pozvánkach nie je jasné, čo sa presne bude prejednávať na OZ (napríklad, čo
obsahuje bod Rôzne).
Pán starosta dal hlasovať o rokovacom poriadku OZ obce Tureň
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Vokaliková, Mészáros, Blahútová, Petríková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok OZ obce Tureň.
Uznesenie č. 130/09/2021
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HK informoval o podnete na prokuratúru zo strany p. Madarászovej, nakoľko obecný pozemok, ktorý
sa prenajíma pani Mezešovej za účelom prevádzkovania Bistra pri pódiu, je ešte evidovaný na
Slovenskú republiku. HK preveroval na prokuratúre, pozemok je síce majetkom obce, ale nebolo to
riadne prepísané na katastri, čo je ale možné vyriešiť formálnou žiadosťou zo strany obce na príslušný
úrad. Taktiež preveril pripomienky a sťažnosti občanov, väčšina z nich bola neopodstatnená. Pani
Vokaliková sa dotazovala na štátne pozemky, či sa to týka len intravilánu alebo aj extravilánu. HK
informoval, že sa takýto prípad môže nastať aj v extraviláne avšak sú tam určité výnimky, ktoré treba
preštudovať. Pani Vokaliková sa podujala, že sa pozrie na pozemky v katastri obce Tureň a možno
obec získa od štátu pozemky.
K bodu 7: Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.12.2019
Spoločný obecný úrad je spojenie viacerých obci v okrese Senec a ma sídlo na stavebnom úrade
v Senci. Pán starosta informoval o navýšení poplatku za tento spoločný stavebný úrad so sídlom
v Senci. Poplatok sa navýši aj v roku 2022 a je stanovený podľa počtu obyvateľov. Pán starosta dodal,
že obce si dali podmienku, aby sa častejšie robili schôdze daných obci s primátorom mesta Senec.
Pán starosta dal hlasovať o dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa
10.12.2019
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Vokaliková, Mészáros, Blahútová, Petríková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo
dňa 10.12.2019.
Uznesenie č. 131/09/2021
K bodu 8: Plán investícií v obci do konca roka 2021
Pán starosta požiadal poslancov, aby pripomienkovali plán investícií.
Pani Vokaliková sa informovala na workout-ové ihrisko, či odsúhlasené financie budú postačovať
nakoľko z dotácií sme získali iba 1.000,-€. Pán Cisár dodal, že vyčlenené financie budú postačujúce.
Celková investícia je 8.000€.
Pán Cisár navrhol navýšiť sumu na sanáciu vsakovacích jám na hlavnej ceste. Taktiež navrhol, aby sa
dohodlo, pre ktorý technologický postup sa rozhodne. 1. ponuka je prečistenie existujúcich
vsakovacích jám, 2. ponuka rekonštrukcia existujúcich vsakovacích jám, 3. ponuka je vybudovanie
dvoch nových vsakovacích jám. Pán Cisár ďalej informuje, že na základe infožiadosti priamo na BSK
dostal vyjadrenie, že do konca roka 2021 by mala prebehnúť rekonštrukcia cesty od Senec Gardens
cez našu obec až po kríž pri Slanisku. Táto rekonštrukcia je súčasť plánu BSK rekonštruovať
regionálne cesty v ich správe. Pán Cisár požiadal pána starostu, aby preveril na BSK, kedy presne
bude prebiehať rekonštrukcia danej cesty a či by vyriešili vsakovacie jamy a ak nie tak by to riešila
obec z vlastných financií, ale až po dokončení cesty. Pani Vokaliková sa dotazovala či sa bude cesta aj
rozširovať, pán Cisár presné detaily nevie, pán starosta to preverí.
Pani Blahútová požiadala, aby sa pani Petríková ako odborník v tejto oblasti, vyjadrila k problematike.
Pani Petríková sa vyjadrila, že vybudovanie dvoch nových vsakovacích jám je najlepšie riešenie. OZ
sa zhodlo na ponuke č.3 -vybudovanie dvoch nových vsakovacích jám, kde hodnota jednej vsakovacej
jamy je 2.000,-€, čím sa navýši suma v prevode z rozpočtu na 4.000,-€
Pani Blahútová sa k investícii do žalúzii v ZŠ dotazovala, či ZŠ a MŠ nepožiadali o niečo výnimočné,
čo treba do konca roka riešiť, na čo starosta informoval, že nie a tiež sa pýtala, či je nutné 400€
prevádzať z rezervy, keď škola má v tohtoročnom rozpočte aj financie na údržbu. Ďalej sa pani
Blahútová dotazovala na projektovú dokumentáciu na obecný klub, či sa budeme hlásiť do výzvy na
rekonštrukciu, na čo starosta informoval, že momentálne sa to neuskutoční a projekt sa podá budúci
rok 2022. Pán starosta informoval, že treba urobiť úpravy lebo aj obecný úrad, obecný klub a ZŠ majú
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budovu a aj pozemok na jednom parcelnom čísle, už je to v riešení, bolo to zamerané geodetom, takže
sa podá žiadosť na katastrálny úrad o úpravu a prerozdelenie budovy a pozemku na 2 parcelné čísla.
Pani Blahútová navrhla, aby sa financie 5.000,-€, ktoré mali byť použité na projektovú dokumentáciu
obecného klubu použili na maľovanie a zveľadenie stien obecného klubu a požiadala starostu, aby to
v zimnom období zabezpečil. OZ jednohlasne súhlasilo s návrhom.
Pani Blahútová sa dotazovala na sanáciu cesty pri Čiernej vody, že v akom je to štádiu. Pani Petríková
sa vyjadrila, že už sa na to pozrela, ale sa to nedoriešilo. Pán Cisár to tiež rieši a informoval sa
u cestárov ako by sa to najlepšie a najrýchlejšie vyriešilo. Dostal informáciu, že pokiaľ tam nebude
plnohodnotná cesta tak riešenie makadám s obrubníkom nie je najlepšia voľba, lebo ak naprší tak
makadám je sypký a vytvoril by koľaje a voda by kvôli obrubníkom nemala kam odtiecť. Takže
najlepšia varianta by bolo drvený asfalt avšak treba vybrať aspoň 20 cm zeminy, treba to poriadne
zhutniť, vložiť drvený asfalt a opäť prevalcovať cestným valcom. Pán Cisár navrhol, aby sa pán
starosta informoval u BSK, že ako budú narábať s vyfrézovaným asfaltom pri oprave cesty, požiadať
BSK či by nám ten asfalt nedali a použil by sa na cestu pri Čiernej vode. Pani Blahútová súhlasí
s návrhom, aby sa cesta vyhĺbila aspoň 20 cm a použil drvený asfalt, navrhla aby sa už pozval geodet
na presné zameranie cesty. Pani Blahútová podotkla, že pokiaľ sa rieši cesta, ktorá nepatrí obci tak by
sa postupne mali riešiť aj cesty v obci a hlavne kritická cesta v časti Slanisko, ktorá nie je dobudovaná.
Navrhla, že pokiaľ sa to bude robiť cesta pri Čiernej vode, tak by sa súčasne mohla opraviť aj cesta na
Slanisku. Pán Cisár navrhol, aby sa na Slanisku doriešilo aj verejné osvetlenie, ktoré v tej časti cesty
chýba. Pani Petríková tiež súhlasí s návrhom opravy cesty na Slanisku nakoľko sa ušetria náklady na
prenájom strojov. Pán Cisár dodal, že keď sa vybuduje cesta pri Čiernej vode, aby tam bola daná
tabula zákaz prejazdu nákladným autám.
Pani Petríková sa dotazovala na odpad, ktorý sa vyberie pri Čiernej vode, pán Cisár informoval, že
daný odpad sa použije na budovanie areálu kolesových športov na mŕtvom ramene Čiernej vody.
HK informoval, že aj keď cesta nie je majetkom obce, ale je v obci a stará sa o to tak môže obec
vyrubiť pokutu pokiaľ niekto naruší vzhľad cesty.
OZ schvaľuje financie na opravu cesty pri Čiernej vode vo výške 15.000,-€ (výkop jamy do hĺbky
20cm urovnanie cestným valcom, násyp drveného asfaltu a urovnanie cestným valcom). Ďalej OZ
schvaľuje financie vo výške 15.000,-€ na opravu cesty a vybudovanie osvetlenia v časti Slanisko
(výkop jamy do hĺbky 20cm urovnanie cestným valcom, násyp drveného asfaltu a urovnanie cestným
valcom). Pani Blahútová podotkla, že finálne schválenie financií sa bude odvíjať od finálnych
cenových ponúk na úpravu cesty.
HK na záver informoval, že finálna suma na prevod z rezervného fondu bude vo výške 47.000,-€
Pán starosta dal priestor občanom žijúcim pri ceste Čierna voda na vyjadrenie sa k riešeniu danej
lokality. Občania žiadajú, aby sa tam použili aj obrubníky, aby sa zamedzilo rozídeniu cesty.
Pán Cisár informoval, že to by sa cesta musela oddrenážovať a tým pádom by to stálo viacej. Pán
Zámatocký žiada, aby to bolo písomné, že pokiaľ sa to rozjazdí, aby to potom bolo vyriešené s riadnou
cestou nakoľko toto riešenie s drveným asfaltom je cca na 2 roky. Pani Blahútová informovala, že
v budúcnosti by sa tam mal vybudovať cyklochodník, projekt je vo fáze riešenia cez viceprimátora p.
Gubaniho v Senci v spolupráci s obcami Nová Dedinka a Kraľová. Pán Cisár informoval občanov, že
obec bude jednať s BSK ohľadom drveného asfaltu pri oprave hlavnej cesty v obci a tým pádom by
obec vedela ušetriť financie. Pán starosta požiadal pán Zamatockého, aby predložil cenovú ponuku na
opravu cesty pri Čiernej vode (výkop jamy do hĺbky 20cm urovnanie cestným valcom, násyp
drveného asfaltu a urovnanie cestným valcom).
Pán starosta dal hlasovať o rozpočtovom opatrení č.1/2021 so zapracovanými pripomienkami.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Vokaliková, Mészáros, Blahútová, Petríková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č.1/2021 so zapracovanými
pripomienkami
Uznesenie č. 132/09/2021
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K bodu 9: Aktuálny stav podaných projektov
Projekt oprava a zveľadenie obecného úradu – projekt bol zamietnutý nakoľko je problém s listom
vlastníctva, keďže pozemok a budova je na jednej parcele.
Projekt Corvin – je to projekt ktorý financuje vláda Maďarskej republiky, projekt bol podaný na ZŠ
Tureň v sume 12.000€ a financie by sa použili na výstavbu altánku a chodníka – projekt ešte nie je
schválený, je to v štádiu riešenia.
Projekt bežecká dráha – cca od 04.10.2021 by sa už malo začať s rekonštrukciou bežeckej dráhy,
nakoľko do konca 10/2021 by to malo byť odovzdané k užívaniu
Projekt workout-tové ihrisko –získali sme dotáciu vo výške 1.000,-€ namiesto požadovaných 5.000,-€,
pán starosta navrhol, aby sa OZ rozhodlo k čomu sa financie použijú nakoľko vyúčtovanie je potrebné
doložiť do BSK najneskôr do konca roka 2021.
Projekt obecný úrad bude podaný opätovne s už doloženými opravenými dokladmi.
Pán starosta informoval, že do konca roka sa iné projekty nebudú podávať nakoľko sa čaká na nové
výzvy.
Projekt zásielkovňa – čaká sa na podpis zo strany zásielkovne, boxy budú uložené na schodoch
obecného úradu.
Pani Blahútová sa dotazovala na projekt optika v obci, že v akom je to štádiu – pán starosta
informoval, že jednajú so spoloč. Hydroteam (projektujú kanalizáciu v obci Tureň), aby sa predišlo
stretom sietí.
Pán starosta informoval, že pravdepodobne sa naša obec nebude vedieť s kanalizáciou pripojiť na
Veľký Biel, nakoľko majú problém s kapacitou. Navrhol, aby si obec vybudovala vlastnú čističku pri
čerpačke Čierna voda, jednal by s mestom Senec o odpredaní alebo dlhodobom prenajme pozemku.
Pán Cisár informoval, že tam to asi nebude možné nakoľko tam je naplánovaná veľká výstavba
mestskej časti Lužianky. P. Blahútová navrhla, aby sa jednalo aj s mestom Senec o pripojení na ČOP.
Pani Blahútová požiadala pána starostu, aby sa to riešilo písomnou žiadosťou na pripojenie na ČOP na
obce Veľký Biel a na základe písomného stanoviska následne treba opäť písomne osloviť mesto
Senec. Pani Vokaliková informovala, že už sa na to dotazovala písomne a ešte nedostala odpoveď, tiež
požiadala pána starostu, aby podal písomnú žiadosť na Veľký Biel a Senec súčasne.
K bodu 10: Rôzne
Pani Vokaliková sa dotazuje na mediáciu medzi susedmi – pán starosta to už rieši s tým, že sa susedia
dohodli, že stretnú a doriešia daný problém.
Pani Blahútová sa dotazuje na výberové konanie na novú zvozovú spoločnosť pre vývoz komunálneho
odpadu – je to v štádiu riešenia, výberové konanie ešte nie je vyhodnotené, nová spoločnosť by mala
robiť zvoz od nového roka.
Pani Blahútová informuje, že obec dostala na základe žiadosti, ktorú odoslali dievčatá z obecného
úradu na podnet predsedkyne komisie životného prostredia p. Hozák Vrškovej sumu 1.217,-€
z envirofondu ako podporu za koeficient separovania nad 40% a navrhla, aby sa tieto financie použili
na prenájom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré by sa objednali a umiestnili v obci najneskôr do
konca 10/2022. Pán starosta informuje, že obec bude musieť doplatiť cca 2.000,-€ za vývoz KO.
Pani Petríková navrhla, aby sa preverilo ako nakladajú firmy a SZČO s odpadom, pani Blahútová
navrhla, aby sa na to pozrela pani Katka Vinczeová (zamestnanec obecného úradu) ako je to
legislatívne. Pani Petríková navrhla, aby sa už riešilo čipovanie nádob na KO. Pani Blahútová
informuje, že v rámci výberového konania na novú zvozovú firmu na odpad sa spojilo 20 obcí a medzi
podmienkami na účasť v tendri bolo zabezpečiť čipovanie nádob, odvoz separovaného odpadu,
nádoby na BRKO, 2x do roka veľkokapacitné kontajnery. Pán starosta informoval, že tender nie je
ukončený, ponuky mohli spoločnosti poslať do 21.09.2021, nová zmluva by bola podpísaná od nového
roku 2022..
OZ súhlasí s umiestnením veľkokapacitných kontajnerov v obci v druhej polovici 10/2021, pán Cisár
požiadal, aby sa preverili ceny u viacerých dodávateľov, pán starosta to preverí.
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Pán Cisár požiadal, aby sa určili termíny zasadnutí aspoň do konca roka 2021. OZ sa zhodlo na
termínoch 09.11.2021 a 30.11.2021 alebo 07.12.2021.
Pani Blahútová navrhla, aby sa Mikuláš prebral na pracovnom stretnutí, navrhla aby sa balíčky pre
deti rozdali pre všetky deti v obci od veku 2r. do 12r. a termín by bol v sobotu 04.12.2021.
Pani Blahútová požiadala pána starostu, aby požiadal developera na starom ihrisku, aby odovzdal
cestu do vlastníctva obce.
Pán Mészáros sa dotazuje na VZN likvidácia odpadových vôd, kedy sa to prejedná, OZ sa dohodlo, že
sa to prejedná a schváli na najbližšom zasadnutí.
Ďalej pán Mészáros doložil cenovú ponuku na rampy, ktoré by sa umiestnili pri vstupe na mŕtve
rameno káča a mŕtve rameno pri pani Blahútovej. Pani Vokalikova sa dotazuje či je preverené komu
patrí pozemok (vstup na káču), pán Mészáros má preveriť majiteľov pozemkov. Pani Blahútová
dodala, že pri mŕtvom ramene kde sa bude riešiť areál kolieskových športov rampa nie je potrebná
nakoľko sa bude revitalizovať celý areál.
Pani Blahútová požiadala pána starostu, aby sa osadili zákazové tabule s voľným pohybom psov
a areáli, ZŠ, MŠ, parku 1,2, multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko, ktoré sa riešili ešte v apríli.
Pán starosta predložil dve žiadosti o prenájom obecného klubu.
Žiadosť od pani Tomovičovej na prenájom obecného klubu každú stredu v čase od 18:15-19:45 na
cvičenie jógy a žiadosť od pani Kameníkovej na prenájom obecného klubu každý pondelok a v stredu
v čase od 18:00 do 19:00 na cvičenie zumby. OZ súhlasí s prenájmom, pán starosta navrhol, aby sa
suma upravila nakoľko nebude využitý celý obecný klub.
Pán Mészáros sa dotazoval na žiadosť o prenájom obecného pozemku pri Čiernej vode za účelom
prevádzkovania kaviarne od pána Toronyiho. Pani Blahútová navrhla, aby pán Toronyi podal návrh
a zámer s vizualizáciou, ktorý sa môže zverejniť.
K bodu 12: Záver
Na záver pán starosta Štefan Čermák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zasadnutie
uzatvoril.
Zasadnutie bolo ukončené o 20:30 hod.
Zapísala:

Helena Kubíková

Overovatelia: Ing. Katarína Blahútová
Dominik Cisár
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V Turni, dňa 29.09.2021
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