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 16.12.2021 v Obecnom klube od 18:30 hod.

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

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Hl. kontrolór
- Kontrola plnenia uznesení za 2. polrok 2021
- Kontrola faktúr a pokladne za 2. polrok 2021
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tureň na 1. polrok 2022
5. Schválenie VZN
- O dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022
- O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- O zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území obce Tureň
- O miestnych daniach, miestnych poplatkoch – daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva na rok 2022
- O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tureň
6.
7.
8.
9.

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
a hl. kontrolóra. 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 pani Gabrielu Vokalikovú a pána Róberta
Mészárosa.
K bodu 3: Schválenie programu
Pán starosta dal hlasovať o schválení programu
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
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Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
Uznesenie č. 139/12/2021
K bodu 4: Hl. kontrolór
- Kontrola plnenia uznesení za 2. polrok 2021
- Kontrola faktúr a pokladne za 2. polrok 2021
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tureň na 1. polrok 2022
Pán starosta dal slovo HK. Výpis z účtu dostane OZ až 31.12. 2021.
Kontrola plnenia uznesení za 2. polrok 2021
HK skontroloval uznesenia. Uznesenia boli splnené, väčšina z nich bola informatívnych.
Pán starosta dal hlasovať o kontrole uznesení za 2. polrok 2021
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení za 2. polrok 2021
Uznesenie č. 140/12/2021
Kontrola faktúr a pokladne za 2. polrok 2021
HK informoval OZ, že niektoré faktúry neboli započítané v danom mesiaci tak sa zaúčtovali
v nasledujúcom mesiaci.
Pán starosta dal hlasovať o kontrole faktúr a pokladne za 2. polrok 2021
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu faktúr a pokladne za 2. polrok 2021
Uznesenie č. 141/12/2021
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tureň na 1. polrok 2022
HK vypracoval plán kontrolnej činnosti, s tým že pokiaľ OZ potrebuje niečo doplniť tak to HK môže
zmeniť.
Pán starosta dal hlasovať o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tureň na 1. polrok
2022
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tureň na 1.
polrok 2022
Uznesenie č. 142/12/2021
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HK informoval OZ, že zrušenie uznesenie 121/07/2021 je nepostačujúce, ale treba ešte zrušiť nájomnú
zmluvu s pani Mézešovou, treba to zaslať na prokuratúru a všetky náležitosti (zámer, zmluva) treba
urobiť nanovo a je potrebné to zverejniť.

K bodu 5: Schválenie VZN
- O dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022
- O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- O zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území obce Tureň
- O miestnych daniach, miestnych poplatkoch – daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva na rok 2022
- O prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tureň
VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022
Pani Blahútová informovala, že nakoľko sa dane nezvyšovali od roku 2013 tak porovnali poplatky 7.
obci (Boldog, Nová Dedinka, Hrubý Šúr, Réca, Blatné, Hrubá Borša, Hurbanová Ves) a dorovnali
priemer poplatkov.
Pán starosta dal hlasovať o VZN č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022
Uznesenie č. 143/12/2021
VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pani Blahútová informuje, že mali k tomu aj pracovné stretnutie kde bola prítomná aj spoločnosť AVE
s.r.o. kde spol. AVE informovala, že došlo k navýšeniu poplatku za KO o 25%. Ďalej pani Blahútová
informuje, že je možné odniesť drobný stavebný odpad na obecný úrad za poplatok 0,09€,-/kg, vedro
cca 20l za poplatok 1,80€,- a fúrik cca 100l za poplatok 9€,-.
Ďalej pani Blahútová informuje, že zľava pre občanov nad 62 rokov a samostatne žijúcich ZŤP ostáva
aj v roku 2022. Pani Blahútová požiadala pána starosta, aby bol zverejnený aj list od spol. AVE
o zvýšení poplatkov.
Pán starosta dal hlasovať o VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2022
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2022
Uznesenie č. 144/12/2021
HK dodal, že je potrebné vypracovať VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, vzor je na
enviroportáli. Pani Blahútová už ohľadom toho komunikovala s pani Gajdošovou a už dané VZN má
aj obec Králová pri Senci a podľa toho môžeme vychádzať.
VZN o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území obce Tureň
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HK informoval, že VZN o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území obce
Tureň bolo zverejnené v mesiaci júl. Pán Cisár sa pýtal, že ako sa to bude kontrolovať. Pani Hozák
Vršková informovala, že v obci Hubice budú posielať čestné prehlásenie o likvidovaní odpadových
vôd spolu s poplatkom za dane. OZ sa zhodlo, že sa list hlásenie o likvidácií odpadových vôd bude
posielať spolu s poplatkami za dane. Hlásenie bude za rok 2022 a bude sa predkladať aj s dokladmi
o úhrade v roku 2023. Ak sa doklady o vývoze nepredložia tak sa vyrubí pokuta vo výške 100€,a postúpi sa to na okresný úrad v Senci, ktorá spraví následnú kontrolu a ak ani potom občan
nepredloží doklady o vývoze tak sa to posunie na úrad životného prostredia.
Pán starosta dal hlasovať VZN č. 6/2021 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na
území obce Tureň
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 6/2021 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich
evidencii na území obce Tureň
Uznesenie č. 145/12/2021
VZN o miestnych daniach, miestnych poplatkoch – daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva na rok 2022
Pani Petríková sa dotazovala na §12 odsek c kde je uvedené poplatok za lunapark 200€,- v rozpätí 1-5
dní- pán starosta informoval, že aj keď lunapark príde skôr tak tu len umiestnia kolotoč, ale reálne
spustia prevádzku až v piatok pred hodami. Pani Petríková požiadala o zmenu § 12 odsek c na
jednorázovo maximálne 14 dní. Pani Blahútová informuje o poplatkoch, cirkus je za poplatok 25€,-,
predaj za 5€,- a poplatok za psa je 10€,-.
Pán starosta dal hlasovať VZN č.5/2021 o miestnych daniach, miestnych poplatkoch – daň za psa, daň
za užívanie verejného priestranstva na rok 2022 s pripomienkou v §12 odsek c o úprave poplatku za
lunapark na jednorazový poplatok s dĺžkou maximálne 14 dní
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.5/2021 o miestnych daniach, miestnych poplatkoch –
daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva na rok 2022 s pripomienkou v §12 odsek c
o úprave poplatku za lunapark na jednorazový poplatok s dĺžkou maximálne 14 dní
Uznesenie č. 146/12/2021
VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tureň
Pani Vokaliková informovala, že poplatky za hrobové miesta na 10 rokov sú nasledovné: detský hrob
10,00€,-, radový hrob 15€,-, dvojhrob 30€,-, trojhrob 45€,-, urna 10€,-. Pán starosta informuje, že
v cintoríne pri dome smútku istý občan daroval obci pozemok, ktorý je potrebné ohradiť.
Pán starosta dal hlasovať VZN č. 7/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tureň

Hlasovanie prebehlo nasledovne:
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Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 7/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce
Tureň
Uznesenie č. 147/12/2021
K bodu 6: Aktuálny stav podaných projektov
Projekt bežecký ovál –už je v dokončovacej fáze, už je potrebné dokončiť terén okolo oválu
a požiadali o refundáciu.
Projekt Corvin cez Maďarskú vládu pre ZŠ cca 16.000€,- – bol podaný projekt na výstavbu altánku
a chodníkov v areáli ZŠ,
Projekt obecný úrad –do konca roka 2021 sa opätovne podá projekt na opravu obecného úradu
Projekt workout –ové ihrisko v zadnom parku, pán Cisár informuje, že sa do konca roka nestíha
s realizáciou takže sa to presúva až na začiatok roka 2022, pán starosta informoval, že dotáciu 1.000€,, ktorú sme dostali musíme vrátiť, ale môžeme podať opätovne nový projekt kde môžeme získať viac
financií.
Projekt kanalizácia – čaká sa na vyjadrenie od mesta Senec, pán Cisár požiadal pána starostu, aby sa
zatiaľ neoficiálne obrátil aj na BVS a informoval sa či bude vôbec možné sa pripojiť na ČOV v Senci.
Pani Blahútová požiadala pána starostu, aby to v roku 2022 začal intenzívne riešiť.
K bodu 7: Rôzne
Pán starosta poďakoval HK za jeho doterajšiu prácu a nie len za prácu hlavného kontrolóra, ale aj za
právne poradenstvo a právne úkony, preto požiadal OZ o odsúhlasení odmeny za vykonanú prácu pre
HK.
Pán starosta dal hlasovať o odmene hlavného kontrolóra vo výške 30% z mesačnej hrubej mzdy od
01.04.2021 do 31.12.2021.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Mészáros)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30% z mesačnej
hrubej mzdy od 01.04.2021 do 31.12.2021
Uznesenie č. 148/12/2021
Pani Blahútová poďakovala pánovi starostovi a pracovníčkam na obecnom úrade za spoluprácu pri
VZN. Ďalej pani Blahútová informovala, že vzhľadom na pracovnú vyťaženosť nebude vedieť do
konca roka 2021 urobiť obecné noviny, ale chcela by to riešiť začiatkom roka 2022.
Pani Blahútová informovala, že pán Bartoš je ochotný po sviatkoch zbierať vianočné stromčeky po
obci. OZ sa dohodlo, že zber bude v dňoch 13.- 14. januára 2022. Požiadala pána starostu, aby sa to
zverejnilo na stránke obci a vyhlásilo rozhlasom.
Pán Cisár informoval, že požiadal inú firmu o cenovú ponuku na osvetlenie v časti Slanisko, cenová
ponuka je porovnateľná s tým čo máme avšak nerobili obhliadku takže cenová ponuka je len
orientačná. Pán starosta navrhol, aby sa postupne vymieňali aj existujúce svetlá v časti Slanisko. Pán
Mészáros požiadal, aby sa osvetlenie doriešilo aj na jeho ulici.
Pán Cisár informoval, že bola jedna firma zaoberajúca sa sanáciou budov pozrieť na ZŠ nakoľko sú
steny v ZŠ vlhké a plesnivé. Síce sa budova ZŠ zateplila, ale nedoriešila sa vlhkosť v stenách. Cenová
ponuka je na sumu cca 15.000€,-, v cene je zahrnutý materiál a práca avšak zo strany obce je potrebné
vykonať zhodenie omietky a následne po sanácií (stena sa musí riadne vysušiť) nahodenie novej
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omietky. Pani Petríková sa dotazovala na podbitie stien. Pán Cisár informoval, že táto metóda je už
zastarala, trebalo by zhodiť aj zateplenie a môže sa stať, že by to narušilo statiku budovy. Pani
Blahútová dodala, že pokiaľ chceme udržať školu tak treba začať investovať a zveľaďovať budovu ZŠ.
Ďalej pán Cisár pripomenul aj výmenu podlahy v MŠ, cenová ponuka je na cca 8.000€,-, tiež to treba
riešiť a zapracovať to do rozpočtu obce na rok 2022.
Pán Cisár sa informoval na orez stromov, treba doriešiť orez smrekov v MŠ, ktoré ohrozujú budovu,
pán starosta navrhol osloviť firmu na orez stromov a objednať plošinu, alebo osloviť dobrovoľného
hasiča pána Ákoša Múčku. Pani Blahútová navrhla najprv osloviť pilčíka pána Múčku, pán Cisár
dodal, že obec financovala výcvik na orez stromov pánovi Múčkovi tak by bolo dobré osloviť najprv
jeho.
Pani Vokaliková informovala, že ju kontaktoval p. Kvetňanský, že kamera ktorá je na začiatku dediny
od Mlynského klinu sníma aj jeho dvor a tým pádom narúša jeho súkromie. Pán starosta informoval,
že kamera je nasmerovaná na cestu a je stabilne osadená, takže sa neotáča a pokiaľ sa o tom chce p.
Kvetňanský presvedčiť tak môže prísť na obecný úrad a pozrieť si záznam z kamery.
Pán Mészáros sa informoval, že kedy sa bude robiť hlavná cesta –zatiaľ obec nedostala informáciu od
BSK o oprave hlavnej cesty.
K bodu 8: Diskusia
Pani Kubíková požiadala obec, aby sa riešilo osvetlenie aj v obci lebo je veľa ulíc kde je vynechané
osvetlenie a tým pádom je tam tma.
Ďalej pani Kubíková dodala k sanácií budovy ZŠ že najprv treba doriešiť odkvap ktorý je pri vstupnej
bráne do ZŠ nakoľko tam stále stojí voda a tým pádom podmíva aj budovu.
Pani Kubíková požiada obec a OZ, aby sa začali intenzívne venovať vybudovaniu chodníka popri
hlavnej ceste nakoľko pri tak intenzívnej premávke je to životu nebezpečné. Pani Blahútová navrhla
stretnutie vlastníkov pozemkov popri hlavnej ceste a podpísať nanovo nájomnú zmluvu. Pani
Blahútová dodala, že treba to začať riešiť, vyžiadať cenovú ponuku, aby to OZ malo na najbližšom
zasadnutí, potom osloviť projektanta a začať s výstavbou na etapy, chodník by bol od obecného úradu
po potraviny Terno a potom od potravín Terno po "dreveňák". Pán Cisár dodal, že ak sa začne
s realizáciou tak až po oprave hlavnej cesty.
Pán Mészáros sa dotazoval na čipovanie nádob na KO. Pani Petríková informovala, že spol. AVE čaká
na vyjadrenie od obce. Pani Petríková požiadala pána starostu, aby zabezpečil čipovanie nádob na KO.
K bodu 9: Záver
Na záver pán starosta Štefan Čermák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zasadnutie
uzatvoril.
Zasadnutie bolo ukončené o 20:40 hod.
Zapísala:

Helena Kubíková

Overovatelia: Gabriela Vokaliková
Róbert Mészáros

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

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

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

V Turni, dňa 16.12.2021
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