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
konaného dňa 30.06.2020 v Obecnom klube od 18:30 hod.

Prítomní:
Starosta obce: Štefan Čermák
Poslanci: Dominik Cisár, Ing. Júlia
Róbert Mészáros, Ing. Katarína Blahútová
Bc. Nikola Vršková bola ospravedlnená
Ostatní: JUDr. Zoltán Németh – kontrolór

Petríková,

Attila

Venchich,

Gabriela

Vokaliková,

Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu
Rozpočet
Záverečný účet obce Tureň za rok 2019
Hl. kontrolór obce Tureň – informácie na základe poskytnutých dokumentov
Prevádzkový poriadok na multifunkčnom ihrisku v obci
Rôzne
Záver

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, pán Štefan Čermák. Pán starosta privítal všetkých poslancov
a kontrolóra.
K bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce informoval poslancov, že zapisovateľkou na tomto zasadnutí je Ing. Júlia
Petríková a taktiež navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Gabrielu Vokalikovú a Attilu
Venchicha.
K bodu 3: Schválenie programu
Pán starosta dal hlasovať o programe zasadnutia a o doplnení programu o bod –
schválenie programu.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Petríková, Vokaliková, Venchich, Mészáros, Blahútová), Proti: 0 Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie programu o bod schválenie programu:
Uznesenie č. 81/06/2020
K bodu 4: Rozpočet
Pán starosta uviedol že Karin Vinczeová zapracovala pripomienky ktoré predložili poslanci
a navrhol aby sa rozpočet schválil tak ako je vypracovaný. Podielové dane ako príjem obce sa znížili
o cca. 30 %. Uvidíme ako sa situácia vyvinie po 2-3 mesiacoch. Potom môžeme pristúpiť k zmene
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rozpočtu, povedal pán starosta. Pán Cisár dúfa že napriek tejto situácii z rezervného fondu sa budú
môcť zrealizovať plánované projekty. Pán starosta podotkol, že ak sa stav nezlepší, možno bude treba
použiť financie na výplaty. Podľa pani Blahútovej v rezervnom fonde je dostatok peňazí na všetko.
Okrem výplat aj na chodník a detské ihrisko. Tiež povedala, že tu nič iné okrem fondov ktoré sme
dostali neudialo. Na margo toho pán starosta uviedol, že obec má dostať 170 000 € s 5 %-nou
spoluúčasťou na umiestnenie vsakovacích jám v obci. Dostali sme 8 000 € s 10 %-nou spoluúčasťou
na doplnenie kamerového systému. V rámci spolupráce s Interreg máme dostať polovicu z 50 000 €
tiež s 5 %-nou spoluúčasťou. Na spoluúčasť potrebujeme mať finančné prostriedky. Pán starosta je za
to, aby sa plánované projekty ako ihrisko aj ostrovček pred Samoškou v obci zrealizovali za
podmienok, že sa situácia zlepší. Pán Cisár aj pani Blahútová pochválili pána starostu za to koľko
ušetril za 5 rokov. Zároveň povedali, že letné mesiace sú práve najvhodnejšie na to, aby sa
zrealizovalo ihrisko. Pani Blahútová povedala, že sa nemáme báť investovania. Pani Vokaliková sa
opýtala pána starostu či má nejaké plány, projekty na čo šetríme. Pán starosta odpovedal, že vyššie ich
spomínal, plus sú to cyklotrasy, prerábka obecného úradu. Dostali sme e-mailom aké budú výzvy do
roku 2023. Výzvy z ministerstva financií predpokladajú na projekty 10 %-nú spoluúčasť,
z ministerstva vnútra 20 %, a z envirofondu a z ministerstva životného prostredia je to 5 %. Máme
prísľub z Veľkého Bielu na napojenie časti obce na splaškovú kanalizáciu, ale potrebujeme k tomu
prerobiť projekt kanalizácie. Pani Vokaliková sa opýtala, či sme už oslovili nejakého projektanta. Pán
starosta povedal, že ešte nie, lebo je to čerstvá informácia z dneska.
Pán Venchich nás oboznámil s plánovanou rekonštrukciou chodníka pred požiarnou zbrojnicou.
Pani Blahútovej pán starosta vysvetlil dofinancovanie ihriska formou splátok.
Pán starosta dal hlasovať aby sa rozpočet odsúhlasil v takom znení ako to vypracovala Karin
Vinczeová.
Za: 6 (Cisár, Petríková, Vokaliková, Venchich, Mészáros, Blahútová), Proti: 0 Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce za rok 2020.
Uznesenie č. 82/06/2020
K bodu 5: Záverečný účet obce Tureň za rok 2019
Pani Blahútová sa opýtala, či náhodou Vinczeová sa nepomýlila v záverečnom účte v položke
Tovary a služby, a to rozpočtovaných 360 269,00 EUR. Zdá sa jej to veľa. Pani Blahútová si myslela,
že Karin Vinczeová bude na schôdzi a odpovie jej na otázku. Pán Cisár povedal, že sa mu nepáči, že
podľa zákona dnes je posledný deň kedy treba schváliť záverečný účet obce a teda sme postavení pred
hotovú vec. Karin Vinczeová poslala poslancom záverečný účet obce pred dvoma týždňami, aby mali
možnosť sa k tomu vyjadriť. Pán starosta sa opýtal poslancov či dali Karin nejaké otázky ohľadne
záverečného účtu, pán Cisár odpovedal, že nie. Pán Cisár sa opýtal kontrolóra, či je správne
schvaľovať posledný deň záverečný účet obce. Pán Németh vysvetlil, že Karin Vinczeová každý
mesiac posiela hlásenia na Ministerstvo financií.
Pán starosta dal hlasovať za schválenie záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok
2019 bez výhrad.
Za: 4 (Cisár, Petríková, Vokaliková, Venchich) Proti: 1 (Mészáros) Zdržal sa: 1 (Blahútová)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce Tureň a rozpočtové hospodárenie za rok
2019 bez výhrad.
Uznesenie č. 83/06/2020
Oboznámili sme sa s výročnou správou obce Tureň 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Tureň 2019.
K bodu: 6: Hl. kontrolór obce Tureň – informácie na základe poskytnutých dokumentov
Vyhodnotenie kontrol Hlavného kontrolóra obce Tureň za II. Polrok 2019
Pán Cisár poznamenal k bodu 8, že hlavný kontrolór zrejme narážal na to, že správu dal a rozpočet
nebol prijatý.
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Prehľad nákladov obce Tureň (porovnanie) za roky 2017, 2018 a 2019 za energie: elektrina, plyn
a voda.
Pani Blahútová sa poďakovala hlavnému kontrolórovi za podrobné vypracovanie tohto
prehľadu, zároveň požadovala vysvetlenie nárastu nákladov na plyn v roku 2018 (4 508,64 EUR)
v porovnaní s rokom 2017 (2 512,00 EUR). Dôvodom bola tuhšia zima. Pán starosta povedal, že v
škole bude potrebné potrubia a kúrenie komplete zrekonštruovať. Hlavný kontrolór vysvetlil, že pri
výdavkoch materskej školy treba vidieť aj to, že je tam zarátaná aj školská kuchyňa. Pani Blahútová si
požadovala ešte vysvetliť nárast financií na elektrinu v ZŠ v roku 2019. HK podotkol, že je tam
zarátané aj multifunkčné ihrisko. V tom istom roku nie je vykázaná pre ZŠ voda, lebo pred tým bol
zistený preplatok. Pani Blahútová podotkla že by bolo dobré si prejsť túto problematiku v školskej
komisii aj s riaditeľkou školy. Pre dom smútku, cintorín a kostol boli výdavky na vodu v roku 2019 v
sume 2 906,56 EUR, pretože bola na potrubí porucha a je spustený závlahový systém na dvore kostola
– vysvetlil starosta. Vo verejnom osvetlení sa zmenili klasické žiarovky na LED, ale počet svetelných
bodov narástol zo 102 na 150. Preto nie je výrazná úspora na výdavkoch.
Cieľom porovnania bolo znázornenie úspor po výmene okien a zateplení škôlky, školy a výmene
svietidiel uličného osvetlenia.
Záznam kontroly faktúr a pokladne za II. Polrok 2019 v obci Tureň. Pani Blahútová si pýtala
vysvetlenie od HK k chýbajúcemu podpisu starostu obce na jednej zmluve. HK vysvetlil, že si hlboko
váži prácu starostu, ale v tom zhone sa môže stať, že keď treba podpísať viac dokumentov na
viacerých miestach nejaký podpis chýba. Karin Vinczeová to overila a pán starosta odstránil
nedostatok.
Pán JUDr. Németh spomenul, že od januára príde nový kontrolór do obce lebo jemu končí 6
ročné funkčné obdobie.
Pán Cisár poďakoval HK za vypracovanie prehľadu čerpania rozpočtu obce Tureň za jednotlivé
mesiace roku 2020 – informácia /za obdobie rozpočtového provizória/ aj za vypracovanie záznamu
z kontroly nákladov obce za oblasť miestneho hospodárstva a VPP za rok 2019.
Pán Cisár pripomenul, že treba inovovať VZN o psoch. Pán starosta povedal, že s VZN sa ešte
nezaoberal. Problémom je to, že odchytené psy sú väčšinou nezačipované, nepoznajú majiteľa a podľa
VZN si tak nemôžu tieto výjazdy nikomu fakturovať a trpí ich obec. Otázkou je, ako by mohli
občanov donútiť, aby plnili svoju povinnosť v súlade so zákonom a dali si začipovať svojich psov. Pán
starosta spomenul, že do dediny chodí veterinár na čipovanie psov, ale väčšinou prídu iba dvaja. Pán
Cisár spolu so starostom navrhli kontrolu každej domácnosti v dedine pre zistenie nedostatku
začipovanosti psov. Pán Venchich navrhol zákaz vodenia psov v obci bez náhubku a vodítka na čo pán
starosta reagoval pozitívne. Bolo by možné poprosiť bezpečnostnú službu, aby počas zákazu
kontroloval dedinu, a ten koho nájde na ulici so psom dostane pokutu. Pani Blahútová povedala, že si
berie VZN na starosť, vypracuje návrh, poradí sa aj a s pani Kitkovou, ktorá má prehľad aj o zákone
o zvieratách, a potom sa k tomu návrhu spoločne vyjadríme.
Pán Cisár v zázname kontroly nákladov obce za oblasť miestneho hospodárstva a VPP za rok
2019 pri bode o kontrole detských ihrísk žiadal o objasnenie prečo bola faktúra za audit detského
ihriska v parku zaplatená dvakrát (348 EUR), keď audit bol iba jeden. HK potvrdil že zaznamenal 2
platby s touto sumou. Je potrebné preveriť, či bola faktúra uhradená naozaj dvakrát, alebo je chyba
v spomínanom zázname.
Zistilo sa, že Záznam z kontroly sťažností a petícií poslanci vopred nedostali. Pán starosta ich
uistil, že im to dodatočne pošle.
OZ berie na vedomie dokumenty poskytnuté hlavným kontrolórom obce Tureň.
K bodu 7: Prevádzkový poriadok na multifunkčnom ihrisku v obci
Pán Cisár vypracoval a oboznámil OZ Prevádzkovým poriadkom na multifunkčnom ihrisku
v obci a Zmluvou o nájme multifunkčného ihriska. Poslanci sa dohodli na prevádzkových hodinách
ihriska, na cene prenájmu a podmienkach využívania ihriska. Na kontrolu ihriska je zriadený
kamerový systém. Pán Venchich pripomenul, že v budúcnosti bude treba nájsť aj správcu, ktorý bude
odomykať, zamykať ako aj dohliadať na ihrisko. Obhliadku bude vykonávať aj SBS. Na príslušenstvo
ihriska bude potrebné kúpiť plechovú garáž.

3

Pán starosta dal hlasovať za schválenie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska pri ZŠ Tureň.
Za: 6 (Cisár, Petríková, Vokaliková, Venchich, Mészáros, Blahútová) Proti: 0 Zdržal sa: 0
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tureň bol prerokovaný a schválený na
zasadnutí OZ Tureň dňa 30.06.2020.
Uznesenie č. 84/06/2020
K bodu 8: Rôzne
V obci boli vysadené stromy a kríky, ktoré je potrebné stále polievať. Členovia DHZ ich aj
zavlažujú pomocou hasičského vozidla, ktoré ale nie je na to určené. Hasičské vozidlo má byť
v pohotovosti. Pán Venchich našiel v Krupine vhodnú nádrž na polievanie zelene za veľmi výhodnú
cenu. Nádrž sa môže dať na príves, ktorý môže byť ťahaný osobným vozidlom Opel vo vlastníctve
obce.
Na jeseň bude potrebné riešiť v obci odstránené konáre zo záhrad. Pán Venchich si dohodol
požičanie drvičky za cenu cca. 200,- eur na víkend. Požičovňa je v Malackách. Pre drvičku bude
potrebné zabezpečiť odvoz aj vrátenie. Môže sa na to využiť tiež Opel. Drvičku má obsluhovať
strojník, podľa p. Venchicha by to mohol byť Ákos Múčka. Prítomní konštatovali, že je to lepšie
riešenie ako kúpa drvičky.
Ing. Eugen Múcska sa vzdáva funkcie člena Komisie pre výstavbu a územné plánovanie. Svoje
rozhodnutie oznámil a odôvodnil predsedníčke komisie J. Petríkovej. Pán Múcska bude aj naďalej
nápomocný komisii, rád sa zúčastní na schôdzi, len už nebude členom komisie. Na jeho miesto po
dohode nastupuje Attila Venchich.
Pán starosta dal hlasovať za to, aby Attila Venchich nahradil odstupujúceho člena Ing. Eugena
Múcsku v Komisii pre výstavbu a územné plánovanie.
Za: 5 (Cisár, Petríková, Vokaliková, Mészáros, Blahútová) Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Venchich)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje aby Attila Venchich nahradil odstupujúceho člena Ing. Eugena
Múcsku v Komisii pre výstavbu a územné plánovanie.
Uznesenie č. 85/06/2020
Obec má funkčné auto OPEL, ktoré je po generálnej oprave, má novú technickú aj emisnú
kontrolu, ktorú zafinancoval pán Pašagič. Obec dostala z Úradu vlády do daru osobné motorové
vozidlo Škoda SUPERB. Náklady na údržbu tohto auta sú vysoké. Nepotrebujeme dve autá. Pán
starosta navrhol, že je na zváženie, či sa oplatí spojazdniť to auto a následne predať. Na toto auto sú
kúpené nové pneumatiky. V aute treba vymeniť olej a nabiť batériu V autoservise by sa na to mohli
pozrieť, následne buď opravené alebo bez opravy by sa auto mohlo predať. Pán starosta na najbližšej
schôdze nás o tom bude informovať.
HK sa spýtal p. starostu, čo je s výhľadom, že obec môže získať hybridný elektromobil
s dotáciou. Pán starosta odpovedal, že projekt bol podaný, ale neprešiel.
Pán Mészáros v mene zastúpení sl. Vrškovej sa opýtal pána starostu, či prišli na OU nejaké
pripomienky ohľadne umiestnenia oranžových smetných košov (na psie exkrementy). Pán starosta
odpovedal, že áno. Smetné koše sú umiestnené pri Samoške vedľa kontajnerov na sklo, pri škôlke, pri
multifunkčnom ihrisku, pri Čiernej vode, smerom na čerpačku a tam kde bolo smetisko. Ešte budú dve
na Slanisku. Ešte bude treba upraviť umiestnenie košov. Obec ešte má dokúpiť tri smetné koše
a doriešiť kto bude tie koše vyprázdňovať.
Pani Blahútová odprezentovala návrh pána Ing. Doršica na ostrovček pri Terne. Projekt by riešil
aj autobusovú zastávku a parkovacie miesta z vedľajšej ulice. Priestor pred obchodom sčasti patrí
majiteľom obchodu, ktorí sú ochotní participovať na projekte.
Pani Petríková mala pripomienku, že obyvatelia pred rokmi žiadali, aby autobusová zastávka nebola
na hlavnej ceste a bolo im vyhovené. Preto by bolo potrebné upraviť návrh v tom duchu. Zároveň
treba vyriešiť aj odvedenie dažďovej vody z územia. Pani Blahútová odpovedala, že sú navrhnuté
2 zvody.
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Pani Blahútová navrhla, aby v budúcnosti sa zvolala na OÚ stavebná komisia so starostom, s p.
Doršicom aj s p. Blahútovou kvôli doriešeniu projektu, aby sa potom projekt mohol posunúť
dopravnému inžinierovi atď...
Pán Németh sa opýtal, aká bola pôvodná myšlienka ohľadne ostrovčeka, lebo to malo stáť päťtisíc
a teraz je to desaťnásobok. Nie? Pani Blahútová odpovedala, že si to nemyslí, lebo hlavná investícia
bude spraviť vyvýšený ostrovček a urobiť chodník okolo zastávky. Plus odvodnenia a nejaké rastliny.
Parkovacie miesta sa len vysprejujú na zem.
Pani Blahútová sa opýtala pána starostu na jeho vízie rozvoja obce v rámci investícií z obecných
peňazí. Pán starosta vysvetlil, že zatiaľ sa maximálne spolieha na dotácie. Dňa zasadnutia vyšiel nový
operačný program do roku 2023, ktorý chce využiť. Z obecných peňazí momentálne veľké investície
neplánuje, lebo nevieme ako sa bude vyvíjať momentálna situácia.
Pani Petríková sa pýtala ohľadom plynovodu na hlavnej ulici. Pán starosta vysvetlil že zatiaľ to
stojí, bude to robiť KVALSTAV, spol. s.r.o. Majú takú podmienku, že sa môžu na plynovod napojiť
jedine vtedy, ak vymenia potrubie smerom od Terna po zrkadlo a aj pri moste. My, ako obec,
súhlasíme s rekonštrukciou plynovodu za podmienky, že zároveň vybudujú aj chodník od Terna po
zrkadlo.
Pani Petríková sa opýtala pána starostu, či by mohli prísť kolotočiari do dediny počas hodov.
Pán starosta odpovedal, že nie. Ostatní poslanci s ním súhlasili. Argumentoval uznesením kde bolo
prijaté zrušenie všetkých akcií na verejných priestranstvách v obci do konca augusta.
Pani Vokaliková sa pýtala ohľadom rozhodnutí o komasácie katastrálneho územia Zonc, ktoré
je zverejnené na stránke obce. Otázkou bola, či sa to robí, alebo kedy sa to bude robiť a koho by mohla
ohľadom toho kontaktovať. Pán starosta povedal že obec do toho nezasahuje, nevie ako bude
komasácia prebiehať, každý súkromný roľník si to vybavuje sám. Pani Vokaliková sa tiež spýtala či
bude o tom aj nejaké zasadnutie. Pán starosta ju ubezpečil, že zasadnutie určite bude.
Pani Blahútová mala na záver dva body (pripomienky). Prvý bol, že v programe nemáme
kontrolu uznesení z minulého zastupiteľstva. Následne boli uznesenia skontrolované. V ďalšom bode
nás informovala o tom, že z dôvodu koronakrízi a po dohode s pánom starostom, sa obecné noviny
teraz koncom júna nebudú vydávať, naplánované je obsiahlejšie číslo na jeseň alebo na koniec roka.
K bodu 9: Záver
Na záver pán starosta, Štefan Čermák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie uzatvoril.
Zasadnutie bolo ukončené o 21:15 hod.
Zapísala:

Ing. Júlia Petríková

Overovatelia: Gabriela Vokaliková
Attila Venchich

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

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

V Turni, dňa 30.06.2020
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