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 07.02.2019
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) sa konalo dňa 07.02.2019 o 18.30 hod.
v Obecnom klube v Turni.
Prítomní:
Starosta obce: Štefan Čermák
Poslanci: Ing. Katarína Blahútová, Dominik Cisár, Attila Venchich, Gabriela Vokaliková,
Róbert Mészáros, Ing. Júlia Petríková
Ostatní: JUDr. Zoltán Németh - kontrolór obce a verejnosť podľa podpísanej prezenčnej
listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola predošlých uznesení
4. Hlavný kontrolór – vyhodnotenie kontrol hlavného kontrolóra za obdobie 2. polroka
2018
5. Aktuálny stav podaných a pripravených projektov
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce pán Štefan Čermák. Pán starosta privítal všetkých
poslancov, kontrolóra a verejnosť. Poslankyňa p. Vršková sa pre chorobu ospravedlnila,
starosta skonštatoval, že podľa počtu prítomných poslancov je OZ uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Starosta obce informoval poslancov, že zapisovateľkou na tomto zasadnutí je pani Gabriela
Vokaliková a taktiež navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Attilu Venchicha a Ing.
Júliu Petríkovú.
Ďalej p. starosta oboznámil prítomných o požiadavke zo strany niektorých poslancov o
zmene programu rokovania a následne sa pokračovalo podľa nového programu.
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Nový program
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 17.1.2019
Hl. kontrolór – vyhodnotenie kontrol za obdobie 2. polrok 2018
Aktuálny stav podaných a pripravovaných projektov

7. Na základe Zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
činiteľov , č. 357/2004 Z.z.: zvoliť/menovať Komisiu na ochranu verejného záujmu.
Na starostu obce sa vzťahujú:
a. čl. 2: bod 1o)
b. čl.7: body 1a) až 1e), bod 2 a 4
c. Zloženie komisie: čl.7 bod 5a)
8. Príprava jarného upratovania v obci – jarná brigáda, veľkokapacitné kontajnery
a. Má obec/starosta nejaký plán?
b. NÁVRH: Stanoviť predbežne 2 termíny (prvý 30. marec a náhradný 6.apríl
podľa počasia), Vyhlásiť v rozhlase, aby obyvatelia predbežne nahlásili, čo
z ich pohľadu treba upratovať a na základe toho vybrať priority, čo
zrealizujeme
c. Veľkokapacitné kontajnery 6. apríl 2019, počet 4-6 ks
9. Zberný dvor na veľký bioodpad (konáre):
a. Plánuje obec zriadiť? Kde?
b. NÁVRH: vyhradiť na tento účel finančné prostriedky z rozpočtu obce v r. 2019
a dojednať zmluvu o spolupráci s Kompostárňou v Bernolákove, zabezpečiť
2-3x ročne zber veľkých konárov v obci a následne zvoz do Bernolákova, cena
za spracovanie konárov je 24€ za 1 tonu, pri jednorázovom zvoze, je však
možné dohodnúť zmluvnú ročnú spoluprácu
10. Revitalizácia detských ihrísk+ Revitalizácia multifunkčného ihriska
a. Návrh starostu, akú má predstavu
b. NÁVRH: zriadiť funkciu „správca ihrísk“, ktorého úlohou bude spísať všetky
potrebné opravy, kontrolovať priebeh prác, riešiť problémy, základnú údržbu,
c. nájsť spôsob ako revitalizovať (firma, svojpomocne VPP,...)
11. Možnosti zveľadenia priestoru zastávky a „reprezentatívnej minizáhradky“ pri
Samoške:
a. NÁVRH: záhradné úpravy „kruh/trojuholník“ :
i. časť pozemku patrí obci
ii. preveriť možnosť dlhodobého prenájmu pozemku okolo zastávky až
k budove, prípadne možnosť odkúpenia do majetku obce
iii. vyčleniť v rozpočte prostriedky a osloviť miestnych podnikateľov
(návrh zelene, realizácia, kameň s nápisom Tureň,...)
b. zveľadiť priestor „pod vŕbou“, premiestniť stojisko s kontajnermi
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12. Kalendár akcií, na ktorých sa bude obec organizačne a finančne podieľať v r. 2019:
dohodnúť termíny:
a. Deň matiek (12.5.)
b. Deň obce (29.6.)
c. MDD (1.6.)
d. Hody
e. Posedenie seniori (október)
f. Mikuláš (7.12.)
g. + info o akciách Csemadoku (Fašiangový sprievod, Majáles 11.5., 70, výročie
Csemadoku 14.9.)
13. Upratovanie Obecný úrad, ZŠ, MŠ, Obecný klub, Dom smútku
a. Info, kto zabezpečuje, aký úväzok
b. NÁVRH: 1 osoba na TPP
14. Rôzne
15. Záver
K bodu 3 nového programu( ďalej bez uvedenia „nového programu“:
Dal poslancom priestor na vyjadrenie, či súhlasia s novým predloženým programom
zasadnutia.
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Program zasadnutia všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie č. 28/01/2019

K bodu 4:
Po schválení programu nasledovala kontrola Uznesení zo za sadnutia OZ zo dňa
17.01.2019.
Pán starosta čítal uznesenia. Všetky uznesenia od
č. 15/01/2019 – OZ schvaľuje návrh programu rokovania podľa pozvánky
16/01/2019 - OZ v Turni následne schvaľuje upravený program zasadnutia
17/01/2019 - OZ v Turni schvaľuje zloženie komisie pre výstavbu
18/01/2019 – OZ v Turni schvaľuje tak že v tejto komisii budú 2 poslanci a 3
zástupcovia z radov občanov
19/01/2019 – OZ v Turni schvaľuje členstvo p. Alexíka v Komisií pre výstavbu
20/01/2019 – OZ v Turni schvaľuje Komisiu verejného poriadku a životného prostredia
21/01/2019 - OZ v Turni schvaľuje členstvo p. Pálinkášovej v Komisií verejného
poriadku a životného
22/01/2019 - OZ v Turni schvaľuje Komisiu financovania, rozpočtu a majetku obce
23/01/2019 – OZ v Turni schvaľuje Komisiu pre školstvo, soc. oblasť, kultúru a šport.
24/01/2019 - OZ v Turni schvaľuje zverejnenie zmluvy s bezpečnostnou službou na
webovej stránke obce.
Pri tomto bode sa o slovo prihlásila poslankyňa Katarína Blahútová, ktorá sa
dotazovala, ktoré objekty sú pripojené na bezpečnostnú službu.
25/01/2019 - OZ v Turni schvaľuje odmeny za jednotlivé zasadnutia pre zástupcu
starostu, poslancov členov jednotlivých komisií a zapisovateľku..
26/01/2019 – OZ v Turni schvaľuje vydávanie obecných novín.
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27/01/2019 - OZ v Turni neschvaľuje nácvik spevokolu v obecnom kostole.
Starosta informoval, že uznesenie 27/01/2019 je neplatné, pretože hlasovanie
neprebehlo podľa Rokovacieho poriadku OZ a k hlasovaniu nevyzval poslancov
starosta obce.
K bodu 5:
Hlavný kontrolór oznámil, že pri vykonaní kontroly a predložení záveru sa uviedlo „berie na
vedomie“.
O slovo sa prihlásila poslankyňa Ing. Blahútová, ktorá sa dotazovala, z akého dôvodu bola
vykonaná kontrola Štatútu obce z roku 2007 a nie aktuálneho štatútu z roku 2017, keďže
kontrola prebiehala 17. júla 2018. Dôvodom bolo, že hlavný kontrolór mal prístup k starým
stanovám.
Zároveň požiadala, aby kontrolór pri najbližšej kontrole vykonal kontrolu aktuálneho štatútu.
Pán starosta si vzal slovo a doplnil, že Štatút obce a všetky VZN budú kontrolované
pracovníčkou vládneho auditu a v prípade potreby prepracované najneskôr do konca mesiaca
marec.
O slovo sa prihlásil poslanec Cisár s otázkou o rozsahu práv kontrolóra na vykonanie
kontroly.
Hl. kontrolór oboznámil prítomných s okruhom možnej vykonanej kontroly, resp. kontrolu
vykonáva v zmysle nariadenia OZ. Ďalej bolo oznámené hl. kontrolórom, že ako jediná obec
v okolí sme pristúpili k výkonu exekúcie neplatiča. Zároveň oznámil v akých prípadoch je
možné nariadiť pokuty a kedy je to pre obec výhodné a nevýhodné, aby sa pristúpilo
k výkonu exekúcie.
Po podaní vyjadrenia hlavného kontrolóra pán starosta oznámil, že je v rokovaní
s poisťovacou spoločnosťou Kooperatíva, ktorá ma v budúcnosti zastrešovať poistenie
všetkých budov obce za výhodnejšie podmienky.
Ďalším dotazom p. Blahútovej bol rozsah a možnosti použitia financií z rezervného fondu.
Starosta informoval, že je možné ich využiť v prípade havarijného stavu v obci, vznik
požiaru, resp. iných závažných okolností, ale vždy po prerokovaní a schválení OZ.
Ďalej bola otázka kontrola Uznesení v druhom polroku 2018, či ich predmetom bolo aj
schvaľovanie vybudovania chodníka pri ZŠ za cenu 9.600,-Eur. K tejto otázke sa vyjadril pán
starosta, ktorý oznámil, že otázka vybudovania uvedeného chodníka nebola predmetom
žiadneho zasadnutia OZ ani Uznesenia, ale poslanci o ňom vedeli. Zároveň oznámil, že do
výšky 70.000,- EUR nie je potrebné verejné obstarávanie a je vypracovaný projekt na
vybudovanie ďalších chodníkov na území obce.
Posledný dotaz p. Blahútovej na hlavného kontrolóra bolo, či má obec vypracovaný dokument
Zásady hospodárenia s majetkom obce. Hl. kontrolór informoval, že bola vykonaná aj
kontrola zásad ktoré boli schválené, ale nevedel uviesť, že v ktorom roku.
Zároveň hlavný kontrolór sa pýtal na riešenie jeho stravovania, nakoľko si nárokuje stravné
lístky vo výške prislúchajúce k jeho pracovnej dobe.
Pán starosta dal vo veci schválenia stravných lístkov pre hl. kontrolóra hlasovať.
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Stravné lístky pre hl. kontrolóra boli jednohlasne schválené. Uznesenie č. 29/01/2019
K bodu 6:
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Aktuálny stav podaných a pripravovaných projektov.
Pán starosta podal informácie o možnosti podania projektu na rekonštrukciu terasy
v priestoroch MŠ, pri ktorom sa v priebehu konania priebežne menili podmienky
poskytovania dotácie a z uvedeného dôvodu bude projekt podaný na rôzne inštitúcie.
Ďalšou výzvou, ktorá bola vyhlásená na rekonštrukciu multifunk. ihriska, ku ktorej treba
podať podklady elektronicky do 15.03.2019 je vo výške 15.000,- eur sa bude zaoberať
v týždni od 11.02.2019.
Projekt Zelená obec, ktorá bola vyhlásená ministerstvom životného prostredia a dotácia je vo
výške 16.500,-, v zmysle ktorej je obnova zelene obce, resp. výsadbe nových stromov
v priestoroch MŠ a ZŠ. K uvedenému projektu navštívia našu obec odborníci vo veci
umiestnenia správnych odrôd zelene.
Vo veci tohto projektu budú prizvané aj kompetentné osoby za dané zariadenia.
Pán starosta ďalej oznámil, že bude vyhlásená ďalšia výzva na zateplenie budovy MŠ zhruba
15.02.2019.
Ďalšou témou bolo vybudovanie kanalizácie v obci. V tejto veci bol pán starosta oboznámený,
že naša obec, ktorá patrí do Žitného ostrova nemá obmedzenie o podanie žiadosti o dotáciu,
avšak prvoradou úlohou je nájsť vhodný pozemok na vybudovanie čističky a prepracovanie
projektu na kanalizáciu z dôvodu neaktuálnosti už vypracovaného projektu. Pozemok na
vybudovanie čističky, p. starosta spolu s kolegyňami na OÚ nenašiel, následne chce poriešiť
rokovanie so Slovenským pozemkovým fondom s cieľom odkúpiť tento pozemok.
Projekt čistenie koryta Čiernej vody je už v konaní. Čaká sa na výrub stromov a následne sa
spustí čistenie koryta (rieši SVP).

K bodu 7:
p. Blahútová informovala, že na základe Zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných činiteľov č. 357/2004 Z.z. je potrebné zvoliť/menovať Komisiu na ochranu
verejného záujmu, ktorej starosta predkladá svoje daňové a majetkové priznanie.
Podľa uvedeného zákona môže byť komisia zložená len z poslancov OZ, pričom v nej má
zastúpenie každá politická strana a zástupca nezávislých poslancov. Počet členov je minim.3,
jeden člen za SMK a 1 nezávislý poslanec. Ďalší člen je zástupca politickej strany, ktorá ma
v OZ najväčšie zastúpenie.
Návrh zloženia komisie: Ing. Júlia Petríková (SMK), Attila Venchich (SMK) a Ing. Katarína
Blahútová (nezávislá)
Poslanci sa jednohlasne zhodli na zložení komisie.
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Založenie Komisie na ochranu verejného záujmu a zloženie danej komisie všetci
prítomní poslanci schválili: Uznesenie č. 30/01/2019

K bodu 8:
Príprava jarného upratovania v obci – jarná brigáda, veľkokapacitné kontajnery
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Starosta vyhlásil, že každý rok sú na tých istých miestach vyložené veľkokapacitné
kontajnery, pri ktorých je poslanec OZ. Sú dovezené medzi 7:00- 8:00 hod ráno a odvážané
medzi 12:00-13:00 hod.
Poslanci požiadali pána starostu, aby dovoz a umiestnenie kontajnerov bolo zverejnené aspoň
dva týždne pred ich rozmiestnením.
Termín rozloženia veľkokapacitných kontajnerov bol daný na 06.04.2019.
Zároveň bol dohodnutý termín aj jarnej brigády, t.j. čistenie obce na deň 30.03.2019, pričom
obyvatelia môžu nahlásiť na Obecný úrad podnety, čo treba upratať. Následne sa rozdelia
práce na skupiny z dobrovoľníkov.
K bodu 9:
Zberný dvor na veľký bioodpad (konáre):
P. Blahútova navrhla, nakoľko má obec traktor, aby obec zabezpečila zber väčších konárov od
obyvateľov po obci a odviezla ich do Kompostárne v Bernolákove. Cena za ekologickú
likvidáciu bioodpadu, resp. konárov je 24€ za 1tonu, pričom konáre tam môže priviezť každý
obyvateľ aj individuálne ak potrebuje.
P. Venchich navrhol, že v prípade likvidácie konárov za súčinnosti DHZ, ktoré boli
nahromadené pri údržbe obce, môžu obyvatelia v ten deň v určený čas, spáliť svoj záhradný
odpad na to vymedzenom mieste. Zároveň poukázal na Zákon NR SR č. 314/2001 o požiarnej
ochrane, ktorá hovorí: fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
taktiež nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Na Zákon o odpadoch 223/2001 v znení noviel, ktorý zakazuje zneškodňovať všetok zelený
odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a iných verejných priestranstiev, ktorý sa musí
zhodnocovať napr. kompostovaním. Ďalej poukázal na to, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z.
z. zákon o ochrane pred požiarmi, fyzické osoby spaľovať bioodpad môžu, ale nie vypaľovať.
K danej veci sa bude hľadať vhodné riešenie.
K bodu 10:
Revitalizácia detských ihrísk + Revitalizácia multifunkčného ihriska
Pán starosta sa vyjadril, že tzv. zadný park v obci už nie je možné revitalizovať, ale je
potrebná úplná likvidácia a vybudovanie nového ihriska, nakoľko použitý materiál nebol
dostatočne namorený a je už v nepoužiteľnom stave.
K revitalizácii multifunkčného ihriska už sú k dispozícii siete, ktoré sú potrebné už len
umiestniť na zničený susedný plot.
Poslanci navrhli zriadiť pozíciu „správca ihrísk“, ktorý by mal na starosti kontrolu stavu
parkov, drobné opravy, údržbu a tiež prenájom ihriska (otváranie a zamykanie) ako aj celková
údržba multifunkčného ihriska. Pán Venchich navrhol, aby správou multifunčného ihriska bol
poverený ŠK Tureň. Starosta uviedol, že takáto pozícia môže byť, ale bez odmeny z OÚ,
poslanci informovali, že oslovia obyvateľov v obci.
Poslanec Venchich navrhol riešiť údržbu parkov v rámci jarnej brigády.
Následne pán starosta oznámil, že pracovník obecného úradu v nasledujúcich týždňoch bude
riešiť upratovanie parkov Ďalej DHZ bude riešiť orez stromov pri obecnom úrade, čistenie
odkvapov na dome smútku a ďalších úprav stromov v obci.
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K bodu 11:
Poslanci predniesli návrh na možnosti zveľadenia priestoru zastávky a „reprezentatívnej
minizáhradky“ pri Samoške. P. Cisár informoval, že podľa výpisu z katastrálnej mapy časť
pozemku vedľa cesty patrí obci a časť patrí Coop Trnava.
K danému návrhu pán starosta predložil projekt na vybudovanie chodníkov v obci, v ktorom
sa počíta aj s úpravou zástavky, a že by bolo vhodné riešiť Minizáhradku spoločne
s chodníkmi, pričom jednal s COOP Trnava, ktorá pozemok predať nechce.
Poslanci zhodnotili, že tento projekt bude dlhodobý proces, keďže treba riešiť aj pozemky pod
chodník pozdĺž celej cesty od ZŠ až po Samošku. Po oboznámení sa so situačným plánom,
ktorý bol predložený poslancom Cisárom, pán starosta podotkol, že je potrebné preveriť na
BSK ochranné pásmo od cesty, následne sa môže začať riešiť „minizáhradka“ . Poslanci sa
zhodli, že v tomto smere budú pokračovať v ďalších aktivitách.
K bodu 12:
Kalendár akcií, na ktorých sa bude obec organizačne a finančne podieľať v r. 2019 sa dohodli
a odsúhlasili tieto termíny:
a. Deň matiek (12.5.)
b. MDD (1.6.)
c. Deň obce (29.6.)
d. Hody (04.8.)
e. Posedenie seniori (október)
f. Deň obce 29.06.2019
g. Mikuláš (7.12.) sobota
h. + info o akciách Csemadoku (Fašiangový sprievod sobota 2.3., Majáles 11.5.,
70, výročie Csemadoku 14.9.) – odkomunikované s N. Vrškovou a p.
Blahútová potvrdila pred zasadnutím s p. Mundiovou
Poslanec Venchich za DHZ oboznámil prítomných ešte o jednej oslave sv. Floriána (patrón
hasičov), ktorý pripadá na deň 04.05.2019 a položil otázku, či z prítomných je niekto, kto
môže rozhodovať v mene miestnej organizácie CSEMADOK. Prihlásil sa p. Ľudovít
Mészáros, ktorý sa vyjadril že v tejto veci CSEMADOK nebude spolupracovať s DZH a so
žiadnym návrhom zo strany DHZ nesúhlasia.
K bodu 13:
Upratovanie Obecný úrad, ZŠ, MŠ, Obecný klub, Dom smútku
Obecný úrad upratuje pracovníčka obecného úradu s úväzkom na 20%
ZŠ - pracovník na 50% úväzok, 3,50 hodín denne
MŠ - pracovník na 80% úväzok, 6 hodín denne, pričom pracovná doba je rozčlenené na tri
časti.
Dom smútku - upratovanie nie na pracovný úväzok ale dohoda o výkone činnosti, podľa
potreby, zároveň otváranie a zatváranie cintorína.
Kultúrny dom je povinný upratať po sebe organizátor akcie.
Na základe vyššie uvedeného, upratovanie zostáva naďalej tak ako doteraz.
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Na záver sa v rámci bodu 14. Rôzne
Poslanec Cisár sa pýtal pána starostu, či riešil otázku mailových stránok pre poslancov
OZ pod obecným úradom obce. Pán starosta riešenie ešte nehľadal a bol požiadaný, aby
riešil danú otázku so správcom počítačov na OÚ. Zároveň bol požiadaný aj o zverejnenie
kalendára akcií na stránke obce a aj aktivít obecných organizácií.
P. Blahútová informovala, že na poslednom zasadnutí sa zabudlo doriešiť a schváliť
Náplň činnosti komisii. Starosta informoval, že takýto dokument nie je spracovaný, ale bude
vypracovaný spolu s ostatnými VZN. P. Blahútová podotkla, že to je dosť neskoro, nakoľko
komisie by už mali začať pracovať a navrhla, že tento dokument vypracuje spolu
s predsedami komisii a bude schválený na najbližšom zasadnutí. Pán starosta krátko vyhlásil,
že komisie sú len poradným orgánom. Ing. Petríková oznámila, že toho času Komisia pre
výstavbu rieši umiestnenie dopravných značiek.
P. starosta predniesol, že na obecný úrad boli doručené dve žiadosti o možnosť odkúpenia
parcely č. 11/2, v k.ú. Zonc, ktorá je vo vlastníctve obce.
V danej veci dal pán starosta hlasovať.
Za: 0
Proti: 6
Zdržali sa: 0
Predaj parcely č. 11/2 bolo jednohlasne zamietnuté: Uznesenie č. 31/01/2019
Ďalej pán starosta oznámil prítomným, že na obecný úrad bol doručený list od
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý obsahoval poďakovanie pánovi starostovi za
vykonanú prácu.
Poslanci požiadali o zverejnenie tohto listu ako prílohu k zápisnici z tohto zasadnutia.
Z prítomných obyvateľov sa o slovo prihlásil Ing. Múčka, ktorý oboznámil so zmenou
vydávania stavebného povolenia, pri ktorom je najnovšie podmienkou parkovisko pre tri
osobné motorové vozidlá. Uvedená podmienka je len pre novostavby.
Ďalej oznámil, že bol požiadaný o vypracovanie projektu kabeláže priemyselného parku (k
areálu bývalého PD), kde je potrebná rekonštrukcia elektrického vedenia, problém je však, že
pozemok, kde má byť vedenie nepatrí obci.
Pán starosta prisľúbil, že bude hľadať riešenie na danú vec.
Ďalej sa o slovo prihlásil pán Krátky, ktorý sa opýtal, či na obecný úrad nebola doručená
elektronická pošta ohľadne širokorozchodných koľají, ktoré by sa mali dotýkať aj územia
obce. Zároveň predložil listiny, ktoré mal k dispozícií.
Pán starosta prisľúbil, že hneď ako bude na obecný úrad doručená korešpondencia v danej
veci, bude sa ňou zaoberať.
Pán Cisár sa dotazoval na možnosť umiestnenia dopravného zrkadla na Slanisku
a umiestnenia dopravného značenia obmedzenia rýchlosti a vyznačenia prechodu pre
chodcov. Danú otázku riešil aj s pánom Krajčovičom, ktorý oznámil že nemá námietky, ale
treba predložiť návrh ich umiestnenia.
Pán starosta oznámil, že v časti Slanisko je každý deň hliadka, ktorá meria rýchlosť
prechádzajúcich vozidiel, avšak nie je možné aby v danej časti trávili viac času.
Táto téma sa ešte bude riešiť.
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O slovo sa prihlásil pán Batoška, ktorého zaujímalo, či komisie spolupracujú s pánom
starostom a či už vykonali nejakú činnosť od ich vzniku a tiež čo poslanci od decembra už pre
obec urobili alebo len vyslúchajú pána starostu o jeho činnosti. A tiež či bola riešená už tzv.
družstevná cesta.
Poslankyňa Ing. Blahútová reagovala, že komisie zatiaľ nedostali žiadne podnety, ktoré treba
riešiť, ak niečo treba, je potrebné to ohlásiť na Obecnom úrade.
Ďalej sa pán Batoška opýtal poslanca Cisára, kam zlikvidoval nepoužitý tovar, resp. odpad pri
práci v MŠ.
Poslanec Cisár oznámil, že všetko zobral do svojej odpadovej nádoby a pri výmene
sociálnych zariadení bol pristavený kontajner na odpad. O čom vie, že v priestoroch dvora
MŠ zostala nádobka so štetcami, pre budúce využitie.
O slovo sa ďalej prihlásil Július Csermák, ktorý oboznámil prítomných o histórií stavby
miestneho kostola.
K danej veci pán starosta oznámil, že v blízkej minulosti bol oslovený, aby obec darovala
kostol cirkvi, pričom skonštatoval, že kým bude vo funkcii starostu obce, obecný kostol
nebude prevedený žiadnym spôsobom na cirkev, resp. na tretiu osobu.
Ďalej pán Július Csermák riešil otázku umiestnenia chodníka pri ZŠ, ktorá vraj čelí kritike, čo
sa týka jeho umiestnenia.
Poslankyňa Ing. Petríková na záver načala otázku miestnych omší. Problémom je
vydýchaný vzduch v miestnosti kostola po slovenskej omši, k čomu dodala, že možným
riešením by bolo posunúť začiatok slovenskej sv. omše na 7:45 hod. aby sa kostol stihol do
9:30 vyvetrať.
Na zasadnutí sa dohodlo, že p. Petríková a pán starosta ohľadne tejto veci navštívia p. farára
otca Dúca.
Nikto ďalší sa o slovo neprihlásil, starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil tretie zasadnutie OZ v obci Tureň vo volebnom období 2018 – 2022.
Zasadnutie ukončené o 22:00 hod.
V Turni dňa 07.02.2019
Zapisovateľka: Gabriela Vokaliková ...........................
Overovatelia: Ing. Júlia Petríková
Attila Venchich

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

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