Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Turni, konaného
dňa 17.01.2011
o 18,oo hod. v zasadačke OcÚ
--------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní:
starosta – Čermák Štefan
poslanci - podľa prezenčnej listiny
kontrolór – JUDr.Németh Zoltán
zapisovateľka – Burešová Monika
občania podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
3. Návrh zmien v štatúte obce Tureň
4. Návrh zmien rokovacieho poriadku OZ
5. Informácia o stave inventarizácie majetku obce k 31.12.2010
6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2011
7. Návrh na zriadenie komisií OZ Tureň
8. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2011
9. Schválenie úväzku a platu starostu, hl. kontrolóra a odmien poslancov
10. Rôzne
11. Prijatie uznesenia
12. Záver

1. Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie OZ otvoril starosta privítaním prítomných. Konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov a zasadnutie vyhlásil za uznášaniaschopné. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov: pani Ing. Šimkovú a pána Mundiho a za
zapisovateľku : Moniku Burešovú.

2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Vzhľadom na to, že sa pán Vincze Ladislav vzdal poslaneckého postu, na jeho
miesto nastúpil pán Vitáloš Bartolomej.
Novozvolený poslanec, zložil zákonom predpísaný sľub, text sľubu podpísaný
poslancom tvorí písomnú prílohu tejto zápisnice. Poslancovi boli zároveň
odovzdané osvedčenia o zvolení.

3.Návrh zmien v štatúte obce Tureň
Pani Ing. Šimková mala určité výhrady. Jednalo sa hlavne o gramatické chyby,
ktoré budú odstránené do 3 dní. Zistené nedostatky budú tvoriť prílohu tejto
zápisnice. Následne bude štatút obce Tureň uverejnený na internete.
Uznesenie: Poslanci počtom 7 prítomných poslancov, jednomyseľne zdvihnutím
ruky štatút obce Tureň schvaľujú.

4.Návrh zmien rokovacieho poriadku OZ
Poslanci prešli rokovací poriadok OZ .
Zistené nedostatky budú odstránené , zmeny budú doplnené a rokovací poriadok
bude tiež uverejnený na internete.
Uznesenie: Poslanci počtom 7 prítomných poslancov, jednomyseľne zdvihnutím
ruky rokovací poriadok OZ schvaľujú.

5.Informácia o stave inventarizácie majetku obce k 31.12.2010
Pán starosta predložil poslancom OZ inventúrny zoznam zostavený k 31.12.2010.
Pani Madarászová podotkla, že v minulosti neexistoval žiadny inventár obce
Tureň.
Pani Madarászová požiadala pána kontrolóra skontrolovať dátum nákupu
kosačky.
Uznesenie: OZ ukladá doplniť inventarizáciu majetku s rokmi nadobudnutia,
umiestnenie majetku a prekontrolovať drobný investičný majetok.

V každej miestnosti sa má nachádzať inventúrny súpis majetku. Poslancom OZ
predložiť inventárny zoznam vecí.

6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2011
Pán starosta odovzdal poslancom OZ plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
a požiadal ich, aby sa k tomu vyjadrili.
Uznesenie: Poslanci počtom 7 prítomných poslancov, jednomyseľne zdvihnutím
ruky schvaľujú plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra s doplnením bodu 7.
o kontrole inventarizácie majetku k 31.12.2010

7. Návrh na zriadenie komisií OZ Tureň
Obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie:
1. Komisia pre školstvo: predsedníčkou bola zvolená p. Madarászová, za
členov boli zvolení pani Ing. Miriam Šimková, p. Vargová Helena, p.Tímea
Mundiová, p. Klára Tomanová a p. Lucia Vinczeová bude prizvaná v rámci
školstva.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili členov komisie.
1. Komisia verej. poriadku a životné prostr. : predsedom bol zvolený pán
Bartolomej Vitáloš, za členov boli zvolení p.Robert Mundi, p. Madarász
Alojz, p. Atilla Venchich ml., p. Atilla Venchich st., p. Múčka Robert a p.
Tóth Robert
Poslanci jednohlasne odsúhlasili členov komisie. Pani Madarászová sa zdržala
hlasovania.

8. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2011
Pán starosta navrhol plán najbližších zasadnutí OZ na 14.2. 2011 a 14.3.2011.

9. Schválenie úväzku a platu starostu, hl. kontrolóra a odmien
poslancov

Starosta obce určil zástupcu starostu z radu poslancov a to pána Róberta
Mundiho.
Uznesenie: Poslanci odsúhlasili plný úväzok a plat starostu podľa zákona
o platových pomeroch starostov v základnej výške, pánovi kontrolórovi 0,2
úväzok + 25 % mesačná odmena a odmenu pre poslancov vo výške 14
eur, zástupcovi starostu 20 eur a aktivistom 5 eur za jedno zasadnutie.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili odmenu poslancov, zástupcu a aktivistov.
Hlasovania sa zdržala pani Ing. Šimková.

10. Rôzne
Pán starosta prečítal poslancom dopis z Obvodného úradu v Senci, jedná sa o
pozvánku na školenie kvôli sčítaniu obyvateľstva. Poslanci určili zástupcu starostu
pána Mundiho , ktorý sa tohto školenia zúčastní.
Pán starosta prečítal poslancom žiadosť od Poľnohosp.družstva Sokolce.
Uznesenie: OZ ukladá starostovi obce vypovedať zmluvu č. 737/2010 a následne
sa uzavrie zmluva s poľovníckym zväzom.
Pán starosta prečítal poslancom žiadosť o čiastočnú rekonštrukciu kuchyne pre
MŠ .
Pán starosta prisľúbil , že danú žiadosť bude riešiť s firmou Novaco.

Zároveň im prečítal žiadosť od pána Jozefa Horvátha, v ktorom išlo o zníženie
nájomného za prenájom priestorov potravín.
Uznesenie: Poslanci túto žiadosti neodsúhlasili. Žiadosti nevyhoveli.

Žiadosť od pani Dana Greenberg, žiada o možnosť odkúpenia pozemku pri MŠ.
Uznesenie: Žiadosť sa posúva stavebnej komisii.

Pán starosta prečítal poslancom sťažnosť od pána Mariana Rotbauera.
Sťažnosť je v riešení.

Žiadosť o obnovu zmluvy s Nezábudkou. Jedná sa o odber stravy z MŠ . Žiadosti
sa vyhovie.

Žiadosť od pána Alexandra Slováka, o odpustenie penále za nedoplatok dane
z nehnuteľnosti. Pán starosta to bude riešiť.
Žiadosť od pani Margity Čižmárovej, o odpustenie penále za nedoplatok dane
z nehnuteľnosti. Poslanci súhlasia s tým, že sumu rozpočítajú do konca roka.
Žiadosť od kolotočárov Ľubomír Sečkár, poslanci žiadosti vyhoveli.

Pán Gregor, sa zúčastnil na dnešnom zasadnutí, informoval poslancov o svojom
záujme závozu sute do našej obce. Pán starosta ho poprosil o zaslanie písomnej
žiadosti a prisľúbil, že touto záležitosťou sa budú na najbližšom OZ zaoberať.

Pani Fulopová Terézia, predstúpila pred poslancov OZ, s tým, že odmieta naďalej
spravovať dom smútku, pani Fullopová navrhla Mazáčekovú Máriu, ktorá by mala
záujem o túto prácu.
Pán starosta zároveň pani Fullopovej poďakoval za doterajšiu vykonanú prácu.
Pán starosta má za úlohu zabezpečiť pracovníka , ktorý bude naďalej spravovať
dom smútku.

Pán starosta navrhol zvýšenie platu zapisovateľke pani Monike Burešovej
z pôvodných 10 eur na 15 eur v hrubom za jednu zápisnicu.

Poslanci zároveň riešili zamestnankyňu OU Evu Vinczeovú, ktorej pán starosta
navrhol dočasné zvýšenie pracovného času zo 4,5 na 6,5 hod.
Pani Ing. Šimková žiada pre každého zamestnanca vyhotoviť doklad o pracovnej
náplni.
Poslanci žiadajú predložiť k nahliadnutiu na najbližšie OZ pracovné zmluvy
zamestnancov OU.

Uznesenie: Poslanci OZ počtom 6 poslancov, jednomyseľne zdvihnutím ruky
schvaľujú návrh pána starostu . Pani Madarászová sa vzdala hlasovania.

Pani Madarászová podotkla, že bývalá pani starostka vymazala z PC všetky
dôležité úradné materiály, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie obce Tureň a
žiada túto záležitosť riešiť.
Uznesenie: Poslanci OZ žiadajú prizvať pani Ing. Gabrielu Matúšovú na najbližšie
zasadnutie OZ a žiadajú o vysvetlenie .

11.Prijatie uznesenia

12. Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce poďakovaním
prítomným za účasť.

