Obec Tureň – Obecný úrad, 903 01 Tureň
Tel: 02/45918117, Tel.-Fax: 02/45918111, Mobil: 0908 729 623
IČO: 00305138, e-mail: ocuturen@stonline.sk č.účtu:16423-112/0200

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Tureň zo dňa 17.01.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) sa konalo dňa 17.01.2019 o 18.30 hod.
v Obecnom klube v Turni.
Prítomní:
Starosta obce: Štefan Čermák
Poslanci: Bc. Nikola Vršková, Ing. Katarína Blahútová, Dominik Cisár, Attila Venchich, Gabriela
Vokaliková, Róbert Mészáros, Ing. Júlia Petríková
Ostatní: JUDr. Zoltán Németh - kontrolór obce, RNDr. Blanka Bognárová - zapisovateľka
a verejnosť podľa podpísanej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Vymenovanie členov do jednotlivých komisií
4. Hlavný kontrolór – správa o činnosti za rok 2018
5. Aktuálny stav podaných a pripravených projektov
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce pán Štefan Čermák. Pán starosta privítal všetkých
poslancov, kontrolóra a verejnosť. Skonštatoval, že podľa počtu prítomných poslancov je OZ
uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Starosta obce informoval poslancov, že zapisovateľkou na tomto zasadnutí je pani Blanka
Bognárová a taktiež navrhol na overovateľov zápisnice poslancov pani Blahútovú a pána
Mészárosa.
Pán starosta prečítal návrh programu rokovania podľa pozvánky. Dal poslancom priestor na
vyjadrenie, či súhlasia s predloženým programom zasadnutia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Program zasadnutia všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie č. 15/01/2019
Po schválení programu nasledovala pripomienka pána Németha, ktorý predostrel žiadosť
o zabezpečenie stravovania pre hlavného kontrolóra. Tiež pán Cisár navrhol pozmenenie
programu, nakoľko sa v ňom nenachádzajú body, ktoré by chceli tiež riešiť na tomto zasadnutí
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a rád by ich doplnil. Tiež upozornil, že v pôvodnom programe chýba bod Schválenie programu a aj
dôležitý bod – Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze. Vyjadril sa, že podklady na každú
schôdzu by mali byť pripravované v súčinnosti pána starostu s poslancami, tak ako je uvedené
v rokovacom poriadku našej obce. P. Blahútová sa prihlásila o slovo a vysvetlila, že starostovi
poslala návrh programu s prosbou o zaslanie niektorých podkladov mailom v piatok 11.1.2019
dopoludnia, pričom do dnešného dňa nedostala od starostu žiadnu odpoveď ani podklady.
Na to pán starosta odpovedal, že nie je výkonným orgánom OZ ani nie je ani podriadeným
orgánom OZ.
Pán Venchich sa vyjadril, že v zápisnici z minulej schôdze je chyba v bode 8f.), pretože on bol
proti. Žiada v Uznesení č. 11/12/2018 opravu na Za: 6, Proti: 1 (Venchich), Zdržali sa: 0. Zápis
opraví K. Blahútová a zabezpečí nové podpisy overovateľov. Na základe toho starosta doplní
uznesenie. Ďalej pani Blahútová prečítala doplnenie bodov na prerokovanie na dnešnom zasadnutí.
Pán starosta súhlasil s doplnením a pozmenením programu. Konečný program zasadnutia bol
odsúhlasený nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2018
Vymenovanie členov komisií a odsúhlasenie hlavných bodov pracovnej náplne komisií
KONTROLÓR: prizvať kontrolóra, aby predložil správu o svojej činnosti za posledný rok
Informovať nové OZ o skutkovom stave týchto projektov a predložiť aktuálnu
dokumentáciu:
a. Kanalizácia –informácie ako dopadlo stretnutie so starostkou obce Nová Dedinka
b. Chodníky v obci
c. Kultúrny dom
d. Ihrisko oproti bývalému PD
8. Informovať nové OZ o aktuálnom stave VPP:
a. Počet zamestnancov
b. Pracovný fond, spôsob financovania
9. Informovať nové OZ o aktuálnom stave vozového parku obce: aké vozidlá má obec v
majetku obce, prípadne prenajíma
10. Predložiť OZ zmluvu s bezpečnostnou agentúrou – preveriť možnosť umiestniť kameru aj
na križovatku k Samoške, podať informáciu či zo záznamu je možné identifikovať osoby,
ako dlho sa uchováva záznam
11. Dohodnúť a vypracovať plán verejných akcií na rok 2019, na ktorých sa bude obec
organizačne podieľať
a. napr. Máj: Deň matiek, Jún: MDD, Deň obce, August: Hody a pod.
b. podľa rozpočtových možností navrhnúť ďalšie
12. Schválenie odmeny pre zástupcu starostu a poslancov, členov komisií a zapisovateľa
13. Návrh K. Blahútovej vydávať OBECNÉ NOVINY, formát A4, 1x za štvrťrok
a. Cieľ novín: informovať všetkých občanov o dianí v obci (najmä tých, čo nemajú
prístup na web), poukázať na dôležité míľniky z histórie obce, informácie, čo nás
čaká v najbližšom období, podľa záujmu aj gratulačné oznamy jubilantom a pod.
b. dohodnúť redakčnú radu (v slov. aj maď. jazyku): min. 2 poslanci, min. 1
zamestnanec OÚ, starosta, dobrovoľníci z obce
14. Rôzne
Nakoľko sú prvé dva body zhodné, pokračovalo sa bodom č.3.
K bodu 3:
Pán starosta dal poslancom priestor na vyjadrenie, či súhlasia s predloženým upraveným
programom zasadnutia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Následne upravený program zasadnutia všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie č.
16/01/2019
K bodu 4:
Pán starosta čítal uznesenia. Všetky uznesenia od
č. 02/12/2018 – Návrh na overovateľov zápisnice
03/12/2018 – Následne upravený program zasadnutia
04/12/2018 - Návrh platu pre starostu v minimálnej výške 2.099,- eur
05/12/2018 – Schválenie zástupcu starostu a poverenej osoby na zvolanie zasadnutí OZ
06/12/2018 – Schválenie predsedov všetkých štyroch komisií
07/12/2018 – Schválenie navýšenia ceny za odvoz komunálneho odpadu v roku 2019 o 10%
08/12/2018 – Schválenie zverejňovania všetkých faktúr a zmlúv 1-krát týždenne na web stránke
obce
09/12/2018 – Zverejnenie zápisnice zo zasadnutia OZ na web stránke obce do 5 dní pracovných
dní od podpisu overovateľmi
10/12/2018 – Informovať poslancov o stave VZN a zabezpečiť zverejnenie aktuálneho štatútu obce
na web stránke obce
11/12/2018 – Schválenie zverejňovania operatívnych informácií na web stránke a tiež pod
hlavičkou obce na sociálnej sieti Facebook
až po č. 12/12/2018 – Schválenie plánu zasadnutí v roku 2019 sú v poriadku.
Uznesenie č. 13/12/2018 – Zaslanie detailného rozpisu čerpania rozpočtu za rok 2018 mailom
všetkým poslancom sa spojí s uznesením č. 14/12/2018 – Schválenie termínu dokončenia príprav
rozpočtu a zaslanie mailom všetkým poslancom do 31.01.2019.
K uzneseniu č. 08/12/2018 pán Cisár podotkol, že všetky faktúry za rok 2018 boli vložené v jeden
deň a to dňa 18.12.2018. K aktuálnemu dátumu neboli pridané žiadne faktúry.
K bodu 5:
Pán starosta navrhol vymenovanie členov do jednotlivých komisií.
Pani Petríková – predseda Komisie pre výstavbu informovala, že členmi komisie sú z poslancov
OZ pán Venchich a pani Vokaliková a z občanov sú to pán Ing. Eugen Múcska, pani Ing. arch.
Dominika Mašľanyová. Všetci sa následne predstavili.
Pán starosta dal hlasovať za schválenie Komisie pre výstavbu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Komisiu pre výstavbu všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie č. 17/01/2019
Ďalej pani Petríková informovala aj o ďalších záujemcoch do komisie, ak boli prítomní, predstavili
sa. Pán Alexík sa dopytoval, čo bolo kritériom pre výber členov z radov občanov, nakoľko sa aj on
prihlásil a vzdelanie v odbore. Pán starosta vysvetlil, že niektorí záujemcovia sa prihlásili mailom
u neho, iní priamo u vedúcich jednotlivých komisií, ktorí si sami vyberajú členov. Nakoľko spolu
nekomunikovali, zoznamy neboli ujednotené.
Pán starosta dal hlasovať o prehodnotení zloženia Komisie pre výstavbu, tak, že v tejto komisii
budú 2 poslanci a 3 zástupcovia z radov občanov.
Za: 5
Proti: 1 (Venchich)
Zdržali sa: 1 (Petríková)
Prehodnotenie zloženia Komisie pre výstavbu: Uznesenie č. 18/01/2019
Následne sa pán Venchich vzdal členstva v komisii a navrhol za člena pána Alexíka. Pani
Petríková informovala, že sa prihlásil aj pán Krátky a pán Ševčík. Obaja navrhli do komisie pána
Alexíka. Pán starosta dal hlasovať o členstve pána Martina Alexíka namiesto pána Venchicha
v Komisii pre výstavbu.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Členstvo pána Alexíka v Komisii pre výstavbu všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie č.
19/01/2019
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Konečné zloženie Komisie pre výstavbu:
Predseda komisie: Ing. J. Petríková
Členovia: G. Vokaliková, Ing. E. Múcska, Ing. Arch. Mašľanyová, Ing. Alexík
Sl.N. Vršková – predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia informovala, že
členmi komisie sú z poslancov OZ pán Mészáros a pán Vokaliková a z občanov sú to pán
Miroslav Selič a pani Anna Skuráková. Všetci prítomní sa následne predstavili. Pána Seliča
predstavila pani Blahútová, nakoľko sa zasadnutia z pracovných dôvodov nezúčastnil. Záujem
o členstvo mala aj pani Pálinkášová.
Starosta dal hlasovať za schválenie Komisie verejného poriadku a životného prostredia.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Komisiu verejného poriadku a životného prostredia všetci prítomní poslanci schválili:
Uznesenie č. 20/01/2019
Následne sa pani Vokaliková vzdala členstva v komisii a navrhla za člena pani Pálinkášovú. Pán
starosta dal hlasovať o členstve pani J. Pálinkášovej v Komisii verejného poriadku a životného
prostredia, tak, že v tejto komisii budú 2 poslanci a 3 zástupcovia z radov občanov.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Členstvo pani Pálinkášovej v Komisii verejného poriadku a životného prostredia všetci
prítomní poslanci schválili: Uznesenie č. 21/01/2019
Konečné zloženie Komisie verejného poriadku a životného prostredia:
Predseda komisie: N. Vršková
Členovia: R. Mészáros, A. Skuráková, M. Selič, Ing. J. Palinkášová
K. Blahútová – predseda Komisie financovania, rozpočtu a majetku obce informovala, že členmi
komisie sú z poslancov pán Cisár a pani Vokaliková a z občanov sú to pani Katarína Vinczeová
a pán Alexander Farkaš. Všetci sa následne predstavili.
Pán starosta dal hlasovať za schválenie Komisie financovania, rozpočtu a majetku obce.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Komisiu financovania, rozpočtu a majetku obce všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie
č. 22/01/2019
Konečné zloženie Komisie financovania, rozpočtu a majetku obce:
Predseda komisie: Ing. K. Blahútová
Členovia: G. Vokaliková, D. Cisár, K. Vinczeová, Ing. A. Farkaš
D. Cisár – predseda Komisie pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport informoval, že členom
komisie je z poslancov pani Blahútová a z občanov obce pani Marta Vitáriušová, pán Ľubomír
Host a slečna Mgr. Ester Balázsová. Všetci sa prítomným predstavili.
Pán starosta sa spýtal predsedu komisie prečo neoslovil za člena komisie pána Vinczeho –
predsedu športového klubu. Pán Cisár vysvetlil, že sa pán Vincze mohol prihlásiť, ak by mal
záujem alebo ho mohol navrhnúť za člena do komisie pán starosta.
Pán starosta dal hlasovať za schválenie Komisie pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Komisiu pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport všetci prítomní poslanci schválili:
Uznesenie č. 23/01/2019
Konečné zloženie Komisie pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport:
Predseda komisie: D. Cisár
Členovia: Ing. K. Blahútová, Mgr. Ester Balázsová, Mgr. M. Vitáriušová, Mgr. Ľ. Host
Pracovná náplň komisií nebola prerokovaná a neprebehlo ani odsúhlasenie hlavných bodov
pracovnej náplne komisií.
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K bodu 6:
Pán Németh – kontrolór predložil plán kontrolnej činnosti za rok 2018, vysvetlil, že je
vypracovaný vždy na jeden polrok. Kópiu dal k dispozícii, tiež osvedčenie na kontrolu financií. Je
zamestnancom Obecného úradu na 0,2 úväzok, poslednú pracovnú zmluvu má uzatvorenú v roku
2014 do roku 2021. Uviedol, že nehospodárnosť v obci sa nezistila, len malé porušenia – formality
napr. ohľadom vyraďovania majetku, chýbajúcich podpisov pána starostu a pod. Časť vnútorných
predpisov sa už upravila, ešte je potrebné upraviť niektoré VZN. Tiež dáva rady a návrhy aké
zmluvy sú pre obec vhodné a výhodné. K VZN sa pán starosta vyjadril v bode 10.
Pán Németh sa pýtal na zabezpečenie stravovania a predložil žiadosť OZ a pánovi starostovi aj so
zdôvodnením. Pán starosta aj poslanci zobrali žiadosť na vedomie a budú sa ňou zaoberať na
nasledujúcom zasadnutí OZ.
K bodu 7:
Starosta opakovane ako na minulom zasadnutí informoval, že projekt kanalizácie sa rieši,
dokumentácia je vypracovaná na napojenie sa na Mlynský Klin – smerom na Veľký Biel, avšak
bývalá starostka uzatvorila vypovedateľnú zmluvu, ktorú Veľký Biel s našou obcou ukončil.
V pondelok prebehne stretnutie na Ministerstve ŽP, kde sa hľadá riešenie pre odsúhlasenie
spoločnej čističky odpadových vôd pre 2 dediny – Tureň a Nová Dedinka, avšak Tureň nemá na
čističku odpadových vôd zatiaľ pozemok.
Stretnutie so starostkou Novej Dedinky zatiaľ neprebehlo. Po pondelkovom stretnutí na
ministerstve následne prebehne stretnutie s pani starostkou obce Nová Dedinka.
P. Pálinkášová sa spýtala na dokončenie cesty na ulici kde býva. Pán starosta informoval, že
investor pán Horváth a pán Majerčák, ktorí cestu vybudovať sľúbili bývalej starostke bez písomnej
zmluvy, dodnes cestu nevybudovali. Obec ju prevzala do obecného majetku, avšak je zlá,
prepadáva sa, a je nedokončená. Cestu bude musieť vybudovať obec na vlastné náklady. Pani
Pálinkášovej ponúkol možnosť stretnúť sa osobne s pánom Horváthom, ak za ním nabudúce pôjde
do Malinova, osloví aj ju.
Pani Slováková sa pýtala na osvetlenie, ktoré chýba na konci cesty smerom na Slanisko, na
zastávku autobusu. Osvetlenie je v pláne, je už zamerané, informoval starosta.
Všetka dokumentácia a informácie o projektoch sú na Obecnom úrade k dispozícii.
Pán starosta ďalej informoval, že na Obecnom úrade sú pripravené 3 projekty:
- chodníky v obci
- exteriér a interiér Obecného klubu
- revitalizácia obce
Chodník smerom na Slanisko sa bude sčasti realizovať. Pán starosta informoval, že majitelia firiem
Tab Mežica a Piesok sk predbežne prisľúbili, že vybudujú popri svojich areáloch chodník na
vlastné náklady a ostatné dorobí obec. Pán Alexík podotkol, že aj občania by pomohli, tak ako
kedysi v akcii Z.
Ihrisko oproti PD je v zóne určenej len na športové účely, pán starosta informoval, že jeho cena je
10.236,58 eur, pričom obec to stálo len 4,14 eur. Pán Cisár predložil zmluvu a pán starosta
všetkým podal informácie o oprávnených položkách. Ďalej sa hovorilo o údržbe a brigádach, pán
Alexík a pani Slováková žiadali viac informácií, aj o brigádach aj o aktivitách zo strany obce.
Informácie z obce by sa mali odteraz umiestňovať aj na informačnú tabuľu, ktorá je umiestnená
smerom na Slanisko, prisľúbil pán starosta.
K bodu 8:
Pán starosta informoval nové OZ o VPP v obci. Na plný pracovný úväzok je zamestnaný jeden
zamestnanec – náplň práce je prevažnú časť roka kosenie, v zime oprava lavičiek, ciest a pod.
Dvaja ľudia sú zamestnaní na 32 hodín mesačne.
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p. Mészáros podotkol, že zamestnanec na plný úväzok nemá vodičské oprávnenie, na čo starosta
informoval, že by bolo vhodné nájsť zamestnanca s VP.
K bodu 9:
Starosta obce informoval o vozovom parku. Obec má k dispozícii jeden traktor zn. Zetor, k nemu
jednu kosačku. Ďalej automobil zn. Opel Astra, ktorý stojí v areáli MŠ, je potrebné zaplatiť jeho
odkódovanie, nakoľko učiteľky MŠ stratili kľúče. Pani Vokaliková ponúkla pomoc. Obec vlastní
aj prívesný vozík, auto zn. Škoda Superb - diesel, 2,5l, 6-valec. Je to dar z Úradu vlády.
Pre tejto príležitosti starosta opäť upozornil, že by bolo vhodné nájsť zamestnanca s VP.
Tiež informoval, že obec nebude prenajímať ani požičiavať traktor. Obec má svojho zamestnanca
– na dohodu, ktorý traktor obsluhuje. Ak má niekto záujem o službu, musí podať oficiálnu žiadosť
na Obecný úrad. Bude mu vyhovené.
K bodu 10:
Starosta obce informoval, že zmluva s bezpečnostnou agentúrou je poslancom k nahliadnutiu na
Obecnom úrade.
Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že zmluva bude uverejnená na webovej stránke obce.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uverejnenie zmluvy s bezpečnostnou agentúrou všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie
č. 24/01/2019
Pán starosta informoval, že Štatút obce, Rokovací poriadok, Pracovný poriadok sú v poriadku.
Vypracovala ich pani JUDr. Polášková (riaditeľka z Úradu vládneho auditu), ktorá vypracuje aj
nové VZN. Obec s ňou uzatvorí dohodu. Kolektívna zmluva je prekontrolovaná aj Úradom vlády
SR. Právne záležitosti obec konzultuje aj s Mgr. Gáborom Gálom.
Pán starosta informoval, že úspora financií za plyn, odkedy prebehla časť rekonštrukcie MŠ, je
výrazná. Vlani bol nedoplatok za plyn v sume 370,00 eur a tento rok bol preplatok v sume
4.642,00 eur. Informoval, že teraz v januári je výzva na dokončenie rekonštrukcie MŠ, ktorá by
zahŕňala dokončenie rekonštrukcie strechy a zateplenie. Zúčastníme sa jej. Do konca marca treba
podať projekt. Verejné obstarávanie je hotové a do konca roka by sa všetky práce zrealizovali
a vyúčtovali.
Prebieha projekt na rekonštrukciu terasy v MŠ – cez BSK, pán starosta predkladá v stredu na BSK
fotodokumentáciu. Ak by táto možnosť nevyšla, ďalšia možnosť získania financií je z Ministerstva
financií do sumy 13.500,00 eur.
Ďalším projektom je Zelená dedina – zameraný na výsadbu stromov a získanie technológie na ich
polievanie, preto pán starosta poveril poslancov aby sa rozhliadli po obci a navrhli lokality na
výsadbu stromov. Projektu sa podrobne bude venovať Komisia ŽP a VP.
Informoval tiež, že dnes vyšla výzva na doplnenie kamerového systému – projekt určite podáme.
V tomto projekte sú zahrnuté aj ďalšie kamery, napr. aj pri Samoške.
Občania informovali, že v pivnici MŠ je neporiadok. Pani Blahútová navrhla brigádu, zabezpečí sa
kontajner. Ľudia nech nahlasujú, čo treba v obci upratať a v mesiaci marec bude výzva na brigádu.
K bodu 11:
Daný bod sa z časových dôvodov na návrh p. Blahútovej prerokuje na ďalšom zasadnutí OZ.
K bodu 12:
Pán starosta informoval o odmenách, ktoré boli vyplácané doteraz. A to v sume:
35 eur – odmena pre zástupcu starostu za 1 zasadnutie
30 eur – odmena pre poslanca za 1 zasadnutie
12 eur – odmena pre členov komisií za 1 zasadnutie
12 eur – odmena pre zapisovateľa za 1 zasadnutie
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Pán Cisár navrhol ponechať odmeny pre zástupcu starostu a poslancov:
35 eur – odmena pre zástupcu starostu za 1 zasadnutie
30 eur – odmena pre poslanca za 1 zasadnutie
ostatné odmeny zvýšiť nasledovne:
15 eur – odmena pre členov komisií za 1 zasadnutie
30 eur – odmena pre zapisovateľa za 1 zasadnutie – je to za jeho prácu
Tiež informoval, že novozvolení poslanci sa dohodli, že sa vzdajú svojej odmeny a venujú ich
organizáciám v obci, systém rozdelenia predstavia pred koncom roka.
Starosta dal hlasovať za návrh pána Cisára na odmenu pre členov komisií a zapisovateľa. Poslanci
sa jednohlasne zhodli.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Odmeny všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie č. 25/01/2019
K bodu 13:
Pani Blahútová informovala o vydávaní obecných novín, informácie pre občanov o dianí v obci,
predložila predbežný rozpočet na tlač novín vo formáte A5 v počte 8 strán v počte 500 ks za
250,00 eur. Určite sa bude dať rozposlať dané noviny aj na mail, podľa požiadaviek občanov.
Navrhla zloženie redakčnej rady: 2 poslanci, starosta, členovia miestnych organizácií, 1
zamestnanec Obecného úradu a dobrovoľníci z radov občanov.
Starosta obce dal hlasovať za návrh pani Blahútovej na vydávanie obecných novín. Poslanci sa
jednohlasne zhodli.
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Vydávanie obecných novín všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie č. 26/01/2019
K bodu 14:
O slovo sa prihlásil pán Venchich a podal správu z výročnej členskej schôdze (ďalej VČS)
DHZ Tureň, konanej dňa 12.01.2019. Uviedol:
,,Nakoľko som pozval všetkých poslancov na VČS DHZ a niektorí sa nemohli zúčastniť, tak vám
predkladám skrátenú verziu.
Na VČS sa zúčastnilo 28 členov z 37 a 11 hostí, z ktorých 1 delegát z ÚzV PK-SC, predsedníčka
ÚzV PK-SC, veliteľ ÚzV PK-SC, poslanci a poslankyne OÚ, člen výboru zo Zväzu chovateľov
CSV a sponzori.
V roku 2018 sme zabezpečovali nasledovné akcie:
apríl – zber odpadov v prírode školákmi – aj poľovníci
máj – Majáles – protipožiarne ochrana
máj – okresné kolo PK-SC deti - ,,Plameň“
jún – Dni obce – protipožiarna ochrana + 1 stan
august – okresné kolo PK-SC pre dorast, ženy, dospelí
november – bonitácia CSV – republika
december – Mikuláš v obci – varené víno
Brigády:
január – orezanie stromov okolo kostola
marec – orezanie orgovánu oproti škole – žiadosť REGIO
apríl – brigáda na ihrisku celkom 2-krát, orezanie lipy na žiadosť občanov
apríl až november – brigáda na ihrisku celkom 5-krát
V roku 2018 bolo odpracovaných celkom 1 404 hodín.
Obec a DHZ obdržal protipovodňový vozík v hodnote 14.318,54 eur, ktorý nám odovzdala
ministerka vnútra pani Saková.
Absolvované školenia v roku 2018:
jún – výškové práce – 1-krát
október – psychotesty – 2-krát
november – pilčík – 1-krát a základná príprava – 6-krát
Naše hlavné príjmy sú od štátu v sume 1.400,00 eur a od obce v sume 520,00 eur.
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Ostatné peniaze získané zo zabezpečovaní akcií, členských príspevkov, výrubov stromov
a sponzorov sú použité na fungovanie DHZ.
V prípade nejasností alebo otázok okolo DHZ Tureň kontaktujte tajomníka DHZ pána Attilu
Venchicha na tel. č. 0949 420 639, prípadne predsedu DHZ pána Tomáša Skuráka na tel. č. 0948
131 613.
Od DHZ zadaná požiadavka na has. vozidlo IVECO CAS 15 v hodnote 114.813,60 eur, od
Ministerstva je predbežný prísľub. Aktuálne sa čaká na výzvu na na obnovu has. zbrojníc
v hodnote 30.000,00 eur.“
Pán starosta poďakoval za informácie.
Pán Cisár podal návrh na dostavbu chodníka na Slanisku – popri hlavnej ceste, v časti pri
autobus. zástavkach a tiež na dopravné značenie „prechod pre chodcov“, vysvetlil, že
vysporiadanie pozemkov pod chodník už predjednal s majiteľmi, ktorí vyjadrili súhlas. Pán
starosta dovolil pánovi Cisárovi komunikovať s majiteľmi aj naďalej, v riešení na dopravnom
inšpektoráte v Senci chce byť však prítomný.
Pani Slováková sa pýtala na dopravné značenie smerom na Slanisko. Pán Cisár navrhol, aby sa
tým zaoberala komisia pre výstavbu.
Pán Cisár sa pýtal na projekt na odvodnenie – vstup zo Senca a okolo MŠ. Pán starosta
informoval o výzve na vodozádržné opatrenia v obciach. Je podaný návrh, ktorý je v súčasnosti na
odbornom hodnotení. Šesť vsakovacích jám je už vybudovaných, v novom projekte by sa jednalo
o vybudovanie ďalších 22 jám.
Pán Cisár informoval o projekte širokorozchodnej trate, ktorá by mala viesť aj naším
katastrom, naša obec je v projekte spomenutá. Pán starosta povedal, že obce sa to netýka. Ak bude
výzva na pripomienkovanie, budú sa tým zaoberať obecné komisie.
Pán Cisár navrhol okrúhly stôl s občanmi, v blízkom období na tému – podnety od občanov.
Starosta súhlasil, s výhradou, že až po schválení rozpočtu, napríklad na jar 2019.
Pán starosta informoval o projekte na vyčistenie Čiernej vody, ktorý je pripravený. Prebehne
stretnutie s riaditeľom SVP a po vyriešení sťažnosti, ktorú podala pani Deáková a pán Deák, bude
projekt zrealizovaný. Jedná sa o vzdialenosť 100 m smerom Kráľová pri Senci + celý tok cez obec
Tureň + 100 m smerom na Novú Dedinku.
Pani Blahútová opätovne otvorila tému poukazov pre seniorov v decembri 2018, nakoľko pán
starosta na minulom zasadnutí uviedol, že boli všetky odovzdané, pričom podľa informácií od
občanov niektoré poukazy sa k ľuďom nedostali. P. Bognárová sa prihlásila o slovo a uviedla, že
jej stará mama tiež poukaz nedostala. Tiež sa pýtala, či sa poukaz dodatočne dá získať a uplatniť.
Starosta obce povedal, že niekoľkí ľudia si poukazy neprevzali, ale všetci, ktorí sa na Obecný úrad
dostavili, si poukaz prevzali. Bolo to vyhlásené v rozhlase. Poukaz sa už vydať nedá, je to
uzavreté. I keď pani Bognárová podotkla, že minulý rok sa dali uplatniť aj v januári. K. Blahútová
prisľúbila, že tento rok dohliadne na to, aby bola zabezpečená väčšia informovanosť a aby sa
poukazy dostali všetkým občanom, ktorí majú nárok.
Pán Alexík sa pýtal na povolenie nácviku slovenského spevokolu v kostole, pričom uviedol, že
počas rekonštrukcie orgánu rodina Hnátova zapožičia na sprievod omší svoje klávesy. Pán starosta
sa vyjadril, že je zásadne proti nacvičovaniu spevokolu v kostole. Môže aj naďalej nacvičovať
v Obecnom klube ako doteraz, zdarma. V súčasnosti sa orgán rekonštruuje – 2.000,00 eur poskytla
obec a 2.000,00 eur zasa veriaci. K. Blahútová upozornila, že kostol je v majetku obce
a o nakladaní s majetkom rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. Poslanci hlasovali za návrh p. Cisára
na nácvik v kostole vždy v piatok od 17.00 do 18.00 hod.
Za: 3 (Cisár, Blahútová, Mészáros)
Proti: 1 (Venchich)
Zdržali sa: 3 (Petríková,
Vršková, Vokaliková)
Nácvik spevokolu v obecnom kostole prítomní poslanci neschválili: Uznesenie č. 27/01/2019
8

Na záver sa v rámci bodu 14. Rôzne prihlásil o slovo pán Batoška, ktorý priniesol mail pána
Čemana, ktorý píše v mene obce do Slovak Lines. Vystupuje v ňom za obec a dokonca píše
v mene poslancov pani Blahútovej, pána Cisára, ktorí o tom vôbec netušili. Pán starosta povedal,
že všetko v súvislosti s dopravou sa rieši zásadne cez zastupiteľstvo obce. Pán Čeman nie je
členom OZ ani zamestnancom Slovak Lines. Starosta obce uviedol, že s p. Martinovičom zo
Slovak Lines bude komunikovať len obec. Pán Čeman sa ospravedlnil.
Nikto ďalší sa o slovo neprihlásil, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
druhé zasadnutie OZ v obci Tureň vo volebnom období 2018 – 2022.
Zapísala: Blanka Bognárová, 17.01.2019

Zapisovateľka: Blanka Bognárová

...........................

Overovatelia: Katarína Blahútová

...........................

Róbert Mészáros

............................

........................................................................
Štefan ČERMÁK
Starosta Obce Tureň
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