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 02.12.2021 v Obecnom klube od 18:00 hod.

Prítomní:
Starosta: Štefan Čermák
Poslanci: Bc. Nikola Hozák Vršková, Ing. Katarína Blahútová, Dominik Cisár, Ing. Júlia Petríková
Ostatní: Mgr. Richard Blecha –hlavný kontrolór, Helena Kubíková – zapisovateľka.
Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Hl. kontrolór
- Kontrola plnenia uznesení
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ obce Tureň
Aktuálny stav podaných projektov
Príprava Mikulášskeho dňa v obci
Rôzne
Zrušenie uznesenia č. 121/07/2021 podpis nájomnej zmluvy s pani Dagmar Mezešovou
Diskusia
Záver

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, pán Štefan Čermák. Pán starosta privítal všetkých
poslancov, hl. kontrolóra. Poslanci pán Attila Venchich, pán Róbert Mészáros a pani Gabriela
Vokaliková sa ospravedlnili.
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 Nikolu Hozák Vrškovú a pani Júliu
Petríkovú.
K bodu 3: Schválenie programu
Hlavní kontrolór požiadal o doplnenie programu o bod zrušenie uznesenia č. 121/07/2021 podpis
nájomnej zmluvy s pani Dagmar Mezešovou nakoľko prokuratúra mala výhrady k nájomnej zmluve.
Pán starosta dal hlasovať o schválení programu so zmenami, doplnenie programu o bod zrušenie
uznesenia č. 121/07/2021
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 4 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia so zmenami, doplnením bodu zrušenie
uznesenia č. 21/07/2021
Uznesenie č. 135/12/2021
K bodu 4: Hl. kontrolór
- Kontrola plnenia uznesení
Pán starosta dal slovo HK.HK skontroloval uznesenia, boli splnené a väčšina bola informatívnych.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 136/12/2021

K bodu 5: Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ obce Tureň
Pán starosta dal slovo HK. HK informoval, že všetko prebehlo v poriadku, obec si splnila všetky
povinnosti.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a OZ
obce Tureň
Uznesenie č. 137/12/2021

K bodu 6: Aktuálny stav podaných projektov
Projekt bežecký ovál –už je v dokončovacej fáze avšak pre nepriaznivé počasie sa nateraz práca
odkladá, už je potrebné iba uvalcovať ovál a treba to spraviť čo najskôr nakoľko občania to už začali
používať.
Projekt rekonštrukcia obecného úradu – pán starosta už komunikuje s firmou ktorá robí verejné
obstarávanie, všetky nedostatky, ktoré nám boli vytknuté v predošlom výbere už boli odstránené
a môže sa opätovne podať projekt
Projekt ZŠ – výstavba altánku, podal sa projekt cez vládu Maďarskej republiky. Pani riaditeľka
Balázsová navrhla, aby sa altánok postavil pri plote od hlavnej cesty, pán Cisár navrhol aby sa altánok
postavil za budovou ZŠ od plotu ihriska, aby ostala trávnatá časť kde by sa do budúcna zo
sponzorského daru postavilo spolu s rodičmi doskočisko (skok do piesku).
Projekt kanalizácia –už bola poslaná písomná žiadosť na pripojenie ku kanalizácií na mestský úrad
Senec a ak to schvália tak sa pošle žiadosť do BVS. HK ktorý pôsobí aj ako poslanec Veľkého Bielu
sa vyjadril, že sa síce teraz rozširuje čistička Veľký Biel avšak je v pláne ďalšia výstavba sídliska v
obci a ešte ani obec Veľký Biel nemá pripojené všetky svoje ulice. Treba sa na to lepšie pozrieť
a zrátať koľko bude obec Veľký Biel potrebovať ekvivalentov a na základe toho sa potom vyjadria
k pripojeniu. Pán Cisár komunikoval s primátorom s pánom Badinským, že žiadosť už evidujú a on
ako primátor s tým nemá problém avšak to musia prejednať na zasadnutí. Pani Blahútová navrhla
pánovi starostovi, aby bol prítomný na zasadnutí mesta Senec keď sa naša požiadavka bude
prejednávať.
Pán Cisár sa dotazoval na projekt workout –ové ihrisko v zadnom parku, že kedy bude pripravený
terén na namontovanie strojov nakoľko ho už kontaktovala firma, ktorá stroje vyrába, že už sú hotové
a chceli by ich v priebehu decembra namontovať. Pán starosta sa vyjadril, že nie je problém tam
poslať bager avšak pre nepriaznivé počasie teraz nemajú kam vybratú zem odviesť. Pán Cisár navrhol,
aby sa zem zatiaľ nechala v parku a potom za priaznivejšieho počasia sa previezla na pozemok kde
bude areál kolesových športov.
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Pani Blahútová sa dotazovala na cestu pri čiernej vode – už sa začala oprava, zmluva bola podpísaná
s firmou pána Zamatockého, teraz sa robí na jednej polovici cesty, aby sa mali občania ako dostať
domov, jednal už aj s obcou Nová Dedinka, že sa zarobia jamy na poľnej ceste popri Čiernej vode
smerom na Novú Dedinku. Pani Blahútová sa informovala, či nám BSK dodajú drvený asfalt, pán
starosta sa nevedel dovolať na BSK.
Pani Blahútova informovala, že posielala žiadosť do spoločnosti Arriva o preplatenie a náhradu
cestovného pre občanov obce Tureň. Ďalej informovala, že už sa spol. Arriva dohodla so spol. Slovak
Lines o spolupráci. Pán starosta informoval, že písali sťažnosť ohľadom prímestských spojov v obci
nakoľko veľa spojov nebola vypravená, hlavne ranné a poobedné spoje. Zatiaľ ešte nedostali odpoveď.
K bodu 7: Príprava Mikulášskeho dňa v obci
Pán starosta informoval, že DHZ Tureň bude dňa 05.12.2021 roznášať mikulášske balíčky pre deti
v obci Tureň. Trasa začne v časti Slanisko a okolo 16:00 budú mať zastávku pri potravinách Terno kde
rozdajú balíčky pre deti ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Tureň, ale rodičia o to požiadali.

K bodu 8: Rôzne
Žiadosť zaslaná do SVP o oprave cesty pri Čiernej vode –SVP s opravou súhlasí.
Pán Cisár sa dotazuje na cestu v časti Slanisko – áno oprava sa bude realizovať, ďalej pán starosta
predložil cenovú ponuku od firmy ktorá robila osvetlenie aj v obci na vybudovanie osvetlenia v časti
Slanisko popri hlavnej cesty smerom na autobusovú zástavku a ďalej do ulice kde býva pani Šimková.
Cenová ponuka je na sumu 15.000€, s tým že firma nám ponúkla možnosť to uhradiť na 2 splátky,
prvá časť by sa uhradila do konca roka a druhá časť by sa uhrádzala v mesiaci apríl/ máj 2022. Pán
Cisár a pani Blahútová navrhli, aby sa vyžiadala ešte jedna cenová ponuka na porovnanie. Pán starosta
navrhol, že keď sa už bude robiť nové osvetlenie v časti kde nie je tak by sa už mohli vymeniť aj staré
osvetlenie, ktoré tam je nakoľko sú tam časté problémy a poruchy. S prácou by sa začalo už
v decembri 2021.
Pani Blahútová sa dotazovala na poukážky pre seniorov, že prečo sa vybrali potraviny Tesco. Pán
starosta sa informoval aj v potravinách Terno ktoré máme v dedine a tam mu bolo povedané, že také
poukážky nemajú.
Pani Blahútová sa dotazovala na veľkokapacitné kontajnery, že prečo neboli zabezpečené. Pán starosta
zabezpečil veľkokapacitné kontajnery do cintorínov a na ostatné nevyšli financie.
Pani Blahútová navrhla, aby sa obec dohodla s pánom Bartošom na zbere vianočných stromčekov. OZ
súhlasí.
Pani Blahútová požiadala pána starostu, aby sa multifunkčné ihrisko zatváralo podľa prevádzkového
poriadku ktoré je uverejnené na bráne ihriska. Ihrisko je určené pre deti a verejnosť aj okolitých obcí,
vstup je na vlastnú zodpovednosť a otváracie hodiny pre verejnosť je v pracovných dňoch od 15:30 do
18:00. Cez víkend otvárajú ihrisko pán Mészáros alebo pán Varga. Ďalej sa pani Blahútová dotazovala
či nám SBS za zatváranie ihriska niečo fakturuje – nie, zatváranie je v rámci povinnej dennej kontrole
poriadku v obci. Pán starosta informoval, že plot na ihrisku je zničený z dôvodu nárazu auta avšak
majiteľ auta sa zaviazal, že plot opraví na vlastné náklady.
Pán starosta predložil žiadosť od pána Janotku z časti Slanisko na orez stromu pri jeho pozemku. Pán
starosta už komunikoval s pánom Janotkom a informoval ho, že pozemok síce patrí pod kataster Tureň
ale sú to Pálffyho pozemky, taktiež pán starosta komunikoval s SVP a dostal odpoveď že im strom
nezavadzia a preto ho orezávať nebudú. Pán Cisár tiež komunikoval s pánom Janotkom a informoval
ho, že obec na svoje náklady nebude orezávať strom nakoľko tiež mál tento istý problém a dal ich
vyrezať na vlastný náklady. OZ sa zhodlo, že povolenie dajú na orez stromu, ale na vlastné náklady
žiadateľa avšak musia sa na to pozrieť s HK či také povolenie môžu vydať keď pozemok nepatrí obci.
Pani Petríková požiadala pána starostu o likvidáciu posedu na strome pri ceste Čiernej vody nakoľko
sa to už rozpadá a môže to ohroziť ľudí.
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Ďalej pán starosta predložil žiadosť od pani Farkašovej č.d. 454 o preloženie stĺpu verejného
osvetlenia nakoľko im to bráni vstupu na pozemok. OZ súhlasí avšak na náklady žiadateľa nakoľko
stĺp tam bol skorej ako sa začalo so stavbou domu.
Pán starosta informoval, že sa urobila dohoda s Ružovou záhradou na povinné testovanie
zamestnancov obce 1x do týždňa (každý piatok poobede).
Pani Petríková poďakovala pánovi starostovi, že vozil ľudí do Senca keď nešiel autobus, a že rozvážal
obedy po obci. Pani Blahútová tiež podotkla, že je to pekné gesto avšak to nie je v náplni starostu, ale
by mal poveriť jedného zamestnanca, ktorý by to robil a využil by pri tom firemné auto.
Pani Petríková sa dotazovala na vývoz smetí, v akom je stave verejné obstarávanie, ktoré rieši
združenie obcí . Pani Blahútová informovala, že tender bol ukončený a prihlásila sa len spolo. AVE
takže sa vyhlási nový tender. Pani Blahútová požiadala pána starostu, aby spol. AVE bola prítomná na
pracovnom stretnutí kde by sa dohodlo o nenavyšovaní kilometrovného nakoľko platíme najviac zo
všetkých obcí. Pani Petríková dodala, že by už bolo načase začať čipovať kontajnery, pani Blahútová
dodala, že už sa to na zasadnutí prejednávalo niekoľko krát a mala by to začať riešiť obec.
Pani Blahútová sa opýtala, že prečo VZN nie je uverejnené na stránke obci. HK informoval, že bol
tam problém, ale je to v riešení,.
Pani Petríkova informovala, že odchádza jedna učiteľka z MŠ a požiadala pána starostu, aby nová
učiteľka vedela po aj maďarsky. Pán starosta informoval, že už tam má prihlášky a je tam jedna
prihláška od učiteľky z našej obce, ktorá vie aj po maďarsky a už v našej škôlke pracovala.
Pán Cisár požiadal pána starostu a pani Petríkovú ako predsedu školskej rady, aby sa začalo riešiť
výberové konanie na riaditeľa ZŠ. Pán starosta informoval, že sa to bude riešiť nakoľko terajšej
riaditeľke skončila 5 ročná lehota a oznámila, že nenastúpi po materskej dovolenke. Pán Cisár
požiadal pána starostu, aby išiel za pani učiteľkou Včelkovou a požiadal ju, aby ostala na škole učiť aj
na ďalší školský rok 2022/2023
.
K bodu 9: Zrušenie uznesenia č. 121/07/2021 podpísanie nájomnej zmluvy s pani Dagmar
Mezešovou
HK informoval, že prokuratúra obci vytkla, že nebol zverejnený zámer a zverejnený a odôvodnený
osobitý zreteľ, ďalej nebola uvedená parcela v uznesení, a že obec nemá pozemok správne uvedený
v katastri. Pán Mezeš musí podať opätovne žiadosť so zámerom, ktorý sa zverejní. Taktiež sa musí
zverejniť osobitý zreteľ a vymerať presná parcela, ktorá sa prenajme a musí sa to nahlásiť na katastri.
Pán starosta dal hlasovať o schválení zrušenia uznesenia č. 121/07/2021
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 4 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie uznesenia č. 121/07/2021
Uznesenie č. 138/12/2021

K bodu 10: Záver
Na záver pán starosta Štefan Čermák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zasadnutie
uzatvoril.
Zasadnutie bolo ukončené o 20:00 hod.
Zapísala:

Helena Kubíková

.....................................
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Overovatelia: Bc. Nikola Hozák Vršková
Ing. Juliana Petríková

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

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

V Turni, dňa 02.12.2021
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