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 31.03.2022 v Obecnom klube od 18:00 hod.

Prítomní:
Starosta: Štefan Čermák
Poslanci: Bc. Nikola Hozák Vršková, Ing. Katarína Blahútová, Dominik Cisár, Ing. Júlia Petríková,
Gabriela Vokaliková, Attila Venchich
Ostatní: Mgr. Richard Blecha –hlavný kontrolór, Zuzana Kunštárová – 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
Rozpočet obce Tureň na rok 2022
Aktuálna situácia v MŠ a ZŠ
Aktuálny stav podaných projektov
Príprava na deň detí
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, pán Štefan Čermák. Pán starosta privítal všetkých poslancov
a hl. kontrolóra. Pán starosta predstavil novú zapisovateľku. Pán starosta skonštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov, zasadnutie je uznášaniaschopné.
K bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce informoval poslancov, že zapisovateľkou na tomto zasadnutí je Zuzana Kunštárová a
taktiež navrhol za overovateľov zápisnice poslancov p. Dominika Cisára a pani Gabiku Vokalikovú.
K bodu 3: Schválenie programu
Poslanci obdržali Program zasadnutia bez 5. bodu - Rozpočet obce na rok 2022. Keďže všetko bolo
v už obálke, pán starosta to už nechcel meniť, ale na stránke obce už figuroval aj 5 bod Program
zasadnutia - schválenia rozpočtu na rok 2022.
Pán starosta žiada o doplnenie programu o 5. bod, a po dohode s p. Blechom tiež by doplnil program
o stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Tureň na rok 2022.
Pán starosta dal hlasovať o schválení programu
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Venchich)
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia
Uznesenie č. 139/12/2021
K bodu 4: Hl. kontrolór - kontrola plnenia uznesení
Pán starosta dal slovo HK.
Kontrola plnenia uznesení
HK skontroloval uznesenia. Uznesenia boli splnené, väčšina z nich bola informatívnych.
Pán starosta dal hlasovať o kontrole uznesení.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Venchich)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení za rok 2021.
Uznesenie č. 140/12/2021

K bodu 5: Rozpočet obce Tureň na rok 2022
Pán starosta oznámil, že poslanci absolvovali dosť namáhavé a ťažké zasadnutie ohľadom rozpočtu, p.
Blahútová sa pripájala cez internet. Boli tam pripomienky poslancov. Pán starosta rozdal Návrh
rozpočtu na rok 2023/2024 v papierovej forme poslancom. Zisťuje, či má niekto ohľadom rozpočtu
nejaké otázky, návrhy, pripomienky.
P. Venchich aj p. Cisár sa ozvali.
P. Venchich oznámil s pripomienkou, že vidí, že od hasičov bolo odobraté 3 500,- eur, ale je prebytok
peňazí na konci rozpočtu. Tiež skonštatoval, že sa zapájajú do humanitárnej pomoci na hraničných
priechodoch pri Ukrajine. Chlapci ešte nemajú zimné oblečenie, veľa členom tiež nemajú monterky,
uniformy. Pripomína zákon §314 z roku 2007 na Ochranu pred požiarmi, že čo všetko je obec povinná
urobiť v tomto smere. P. Venchich nikdy nežiadal, aby komplet vyzbrojili hasičskú jednotku, ale
nakoľko budú v ohrození, nevedia si plniť povinnosti, musí sa to nahlásiť na Ministerstvo, aj obec by
mohla mať nepríjemnosti. V humanitárnej pomoci vypomáha 6 zmien, 3 denné a 3 nočné zmeny, do 23 členov, dobrovoľníkov. P. Venchcich nemôže nakupovať veci pre dobrovolníkov, na humanitárnu
pomoc keď nevie, či mu to obec preplatí. Je si vedomí navýšenia elektrickej energie. Toto fungovanie
spochybní. Majú v pláne 3 súťaže v Turni (1 krajská súťaž), v Turni ešte nikdy nebolo, všetko stojí
peniaze.
DHZ žiada o navýšenie dotácie z rozpočtu
p. Venchich žiada o presunutie peňazí z rozpočtu pre DHZ z rozpočtu z 2 000,- eur na 3 500,- kvôli
zvýšeným výdavkom – humanitárna pomoc Ukrajine. Hasiči nemajú zimné oblečenie, veľa členov
nemá monterky, rovnošaty, zimné čiapky, pršiplášte – prídu povodne, ročná prehliadka hasičských áut
(800 eur), PHM do hasičských áut (podľa zákona musí byť PHM 80% nádrže, vychádza do roka 2x
450 eur.), aditíva, nohavice, kabát 200 eur, vysielačka 600 eur.
Tieto výdavky sú bežné výdavky, nie kapitálové. P. Petríková dotazuje, či sa dá meniť ešte rozpočet.
Keby sa investovalo do hasičských áut, tie by boli kapitálové výdavky.
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p. Cisár tiež pripomienkoval žiadosť p. Venchicha, doplnil, že keby bol p. Venchich minulý týždeň na
stretnutí ohľadom rozpočtu, mohli si všetko vysvetliť tam. Druhá dosť zásadná informácia je, čo sa
týka peňazí z maďarskej strany. Hlavný kontrolór vysvetľuje, že nie je možné stanoviť schodok
v bežnom rozpočte kapitálového rozpočtu. Teraz to bolo znova zarozpočtované v rámci vrátenia
peňazí alebo financovanie peňazí z medzinárodnej organizácie, čo financovala bežeckú dráhu do
kapitálových príjmov. V rozpočet je presne vidieť na strane 17. bežné príjmy a bežné výdavky, aj
schodok vo výške 17 000,- eur. Toto treba účtovne vyriešiť. Ten príspevok, ktorý dostali, už nie je
účelovo viazaný, nemajú žiadne záväzky, keďže uhradili spoluúčasť, všetko čo sa uhradiť dalo, teraz
sa už čaká len na účtovné vyrovnanie. Keď ku tomu dôjde, obec môže peniaze použiť na čo chce. P.
hlavný kontrolór našiel položku bežné granty od medzinárodnej organizácie, kde by sa tie peniaze
mohli zaúčtovať, tým by to padalo medzi bežné príjmy.
Toto je dosť podstatná informácia, keďže pri bežných výdavkoch by sme toto nemali ako dať,
skonštatoval p. Cisár. Čiže je tam priestor na diskusiu o presunutí peňazí pre DHZ.
Pani Blahútová podotkla, že na štvrtkovom stretnutí ohľadom rozpočtu hľadali 45 000,- eur, ktoré
potrebujú nejakým spôsobom upratať, nájsť, aby nemuseli a ani nemôžu z kapitálových, v rezervy
vykryť mzdy, odvody pracovníkov obce, to znamená, obecný úrad, škôlka, školská jedáleň.
Prechádzali si položku po položke, hľadali tu 500 eur, tam 1000,- eur. Účtovníčka obce vysvetlila, že
dostala predpisy na energie, v podstate vyššie, z 800,- eur na 3000,- eur. Čo je veľký skok, ale
nejakým spôsobom to porozdeľovala. Čo sa týka DHZ uzavreli tak, že akonáhle do rozpočtu dostanú –
ako dostávajú peniaze od štátu, akonáhle tie peniaze prídu, tie peniaze pôjdu rovno pre DHZ, tak, ako
minulý rok dostali 1900,- eur. Škrtli sme repre, Deň obce, bude len Deň detí.
Dotácie sú na presne určené veci, je to tam rozpísané, z dotácií sa nemôžme kúpiť PHM, môžeme
kúpiť uniformu (nohavice, sako ale nie kravatu, košeľu, ponožku nie) – informuje p. Venchich.
DHZ nemôže reprezentovať Tureň, keď dostanú pozvanie na Ministerstvo. DHZ musí mať zásahovú
uniformu.
Obecné zastupiteľstvo žiada HK o presunutie peňazí do DHZ na všeobecný materiál, uniformu
vo výške 2 000,- eur.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 2 (Venchich, Petríková)
Proti: 4 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, , Vokaliková,)
Zdržal sa: 0

Žiadosť o príspevok z rozpočtu obce
Žiadosť je na obecnom úrade od pondelka – podpísané. P. Cisár predniesol žiadosť. OZ Rodičia
deťom Tureň požiadalo obecné zastupiteľstvo, resp. obec o podporu v hodnote 800 eur, ktorá bude
využitá na inštaláciu outdoorovej zostavy do ZŠ (rebriny, rúčkovačka), Projekt má hodnotu 1600 eur,
½ financuje OZ.
Nájdu sa na obecnom úrade nerozbalené rebriny, ale tie nie sú outdoorové. Sú určené do telocvične.
Do škôlky sa investovalo už dosť veľa peňazí, preto sa rozhodli o investíciu do ZŠ, mali by sa
realizovať aj iné veci, ktoré sa nemajú dotknúť obce.
Projekt na altánok (5*10m) sa rieši cez maďarský Corwin ako dotácia, výsledok bude do 10 dní. Je to
príspevok, kde je už podaná žiadosť a nemôže sa meniť.
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Príspevok bude financovaný z rezervného fondu, ako kapitálový výdavok.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Venchich)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Podlaha v MŠ
Koberec v MŠ je v hroznom stave. Keďže terasa v MŠ je už hotová, už nebude zatekať. V najhoršom
stave je aj podľa riaditeľky podlaha strednej triedy, ktorú treba ako prvé opraviť, už sa to rieši 2 roky.
P. Cisár vyžiadal cenovú ponuku na opravu podlahy, ktorá je v sume 8 300 eur od firmy STAVREM
zo Senca.
Parkety sa tam nemôžu dať, to sa doškrabe, pôjde tam koberec. V ponuke je všetko, firme odovzdáme,
čistú, prázdnu triedu, oni poriešia sanáciu, zdrsnenie, vysávanie, betón. S pomocou rodičov by sa
mohlo veľa vecí poriešiť vo vlastnej réžií.
Pán starosta žiada o 2-3 cenové ponuky aj od iných firiem, aby sa ponuky mohli porovnať.
P. Vokáliková dotazuje na splatnosť ponuky, ponuka bola daná minulý rok, takže bude určite nárast
ponuky. Firmu si treba zarezervovať, tiež aj cenu musíme zarezervovať.
Pani riaditeľka má nakúpený nový koberec zo štátnych peňazí.
Obecné zastupiteľstvo žiada o vyčlenenie financií z rozpočtu vo výške 4 000,- Eur na opravu podlahy
v MŠ.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Venchich)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Žiadosť DHZ o finančný príspevok na obytnú bunku
p. Venchich podal žiadosť o finančný príspevok vo výške 10 000,- EUR na obytnú bunku vo výmere
6x3x2,7m, ktorá by sa mala umiestniť k ihrisku, ide hlavne o sociálne zariadenia aj kvôli súťažiam
DHZ, aby sa aj rozhodcovia mohli kde schovať v prípade nepriaznivého počasia. Najlacnejšia bunka
je v sume 5 600,- eur bez DPH. Elektriku by spojazdnili cez predlžovací kábel, septik by bol riešený
cez 1000 barel, prívod vody sa natiahne, ale nebola by pitná, sociálne zariadenia do bunky treba
dokúpiť. Bunka je zateplená. Ide o zveľaďovanie obce. Krajské súťaže sa budú konať v Turni.
P. Cisár má niekoľko uhlov pohľadu, podľa neho cena obytnej bunky je vysoká, keďže cena takejto
bunky sa pohybuje okolo 3 000,- eur.
Cenovú ponuku od p. Venchicha ešte neobdržali.
Pani Blahútová si myslí, že nebude na mieste zisťovať o akú obytnú bunku sa jedná, podľa nej ide
o otázku, či investovať áno alebo nie. Či tá pridaná hodnota je taká, aby táto vec bola využitá. P.
Blahútová si myslí, že keď si dá na váhu 10 000,- eur na sociálne zariadenie alebo napríklad na
sanovanie cesty, ktorá je vo veľmi zlom stave, nevie si predstaviť, ako by ľudom vysvetlili, že dali
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10 000,- eur hasičom. Nevidí zmysel investovania 10 000,- eur na sociálne zariadenia, keďže minulý
rok dostali požiadavku od Seneckej Futbalovej Akadémie na prenájom futbalového ihriska, kde by vo
vlastnej réžií poriešili sociálne zariadenia, ktoré by sprístupnili na obecného aktivity, robia to tak aj
v Reci. Tým pádom by obec ušetrila peniaze.
Podľa p. Petríkovej sa oplatí skôr sociálne zariadenia poriešiť cez futbalový klub.
Pán starosta sa bol pozrieť v Kráľovej pri Senci, kde sú rakúsky majitelia, ktorý dávajú do prenájmu
obytné kontajnery, minimálna doba nájmu sú 3 mesiace, na cenu si nepamätá. Pri prenájme obec nevie
zabezpečiť ochranu obytnej bunky. Pod obytnú bunku treba vybetonovať základy, tiež poriešiť žumpu,
septik.
Treba vyžiadať cenové ponuky na obytnú bunku aj na prenájom aj na nákup.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 1 (Venchich)
Proti: 3 (Blahútová, Cisár, Petríková)
Zdržal sa: 2 (Vokaliková, Hozák Vršková)
V ponuke je všetko, firme odovzdáme, čistú, prázdnu triedu.
p. Blahútová na koniec skonštatovala, že na obecnom zastupiteľstve v decembri 2021 odsúhlasili
navýšenie miestnych daní za stavebné pozemky, za pozemky, záhrady atď. s tým, že príjem z tohto
zvýšenia je 20 000,- eur. Veľmi smutné je, že robili sme to s cieľom, aby sme tieto peniaze vrátili do
obce vo forme vybudovania niečoho, ale pri náraste energií a miezd tie peniaze nevieme nikde použiť.
Zázračný štát nám ich zobral vo forme takýchto zvyšovaní. Z toho som ja osobne nešťastná. Neviem si
predstaviť, ako by sme vykryli tie mzdy a ostatné veci, ak tie dane nezvýšime.
Elektriku sme mali doteraz 2000,- eur predbežne, doteraz sme mali drobné, plyn sme tiež preto
odpojili, aby sme nemuseli za všetko platiť. My sme 7 rokov kúrili s peterkami, alebo maximálne keď
bola schôdza sme dokúrili elektrikou – informoval p. Venchich.
Pán starosta zahájil hlasovanie o prijatí návrhu rozpočtu na rok 2022 – s pripomienkami
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Venchich)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6: Aktuálny stav v MŠ a ZŠ
Bod. Č. 6 sa vynechalo, nakoľko na obecnom zastupiteľstve zúčastnila rodina Bognárová kvôli
konfliktu so susedom p. Vrškovým. p. Bognár vysvetlil situáciu, tiež sa na obecnom zastupiteľstve
zúčastnila aj právna zástupkyňa rodiny Bognárová, vysvetlila postup a tiež problém. Ide o pozemok p.
Vrškovkého, ktorý vlastní pozemok pod obslužnou komunikáciou. Žiada rodinu Bognárovú
o odstránenie chodníka z jeho pozemku, ktorý je vybudovaný pred ich domom. Daný problém rieši
súd.
Nie je žiadna možnosť vyvlastniť pozemky pod obecnou komunikáciou. Cena pozemku sa rieši cez
znalecký pozemok.
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie situáciu medzi rodinou Bognárovou a pánom Vřškovým.

K bodu 7: Aktuálny stav podaných projektov
Pán starosta je v kontakte s Trnavským samosprávnym krajom, majú tam veľké problémy
s hodnotením projektov, nakoľko by mali za jeden mesiac vyhodnotiť 20 projektov, za 3 mesiace
vyhodnotili iba 20. Trpí tým maďarská strana, naša strana. Predlžuje sa to. Maďarské projekty sú
zastavené, budú zverejnené až po parlamentných voľbách v Maďarsku, je tam podaná žiadosť
CORWIN na ZŠ na altánok.
Do 10 dní by mala vyjsť výzva z eurofondov na zateplenie budovy, potom by sme to podali.
Na bežeckej dráha čakáme na Doprastav, je tam dohodnutý valec aj s pracovníkmi. Bude tam asi aj 2
dni.
Čakáme na výzvu, p. Blecha upozornil na jednu výzvu ohľadom telocvične. Je tam tiež nejaká
spoluúčasť. Treba zvážiť, do ktorých projektov pôjdeme a do ktorých nie, tie financie viete ako sme na
tom.
Vodozádržné je stopnuté, tam čakáme na asfalt.
P. Vokáliková sa informuje o úprave ostrovčeka pri obchode kvôli rekonštrukcií cesty, či by sa to
nedalo vyčistiť.

K bodu 8: Príprava na deň detí
Na obecnom zastupiteľstve sa poslanci dohodli, že približný termín Deň detí je stanovený na 4.6.2022
– na ihrisku. Ak by termín nevyhovoval kvôli DHZ, termín sa prispôsobí, môže to byť aj v nedeľu.
Organizačne to lepšie vyhovuje v sobotu.
Poslanci sa stretnú mimo obecného zastupiteľstva a dohodnú si návrh programu.
K bodu 9: Rôzne
Výrub stromov
p. Cisár pripomína, že už 3 roky žiada o odstránenie stromov (aj p. starosta o tom vie, aj p. Venchich),
do dnešného dňa to nie je vyriešené.
p. Venchich žiada o Oprava zápisnice z minulého zastupiteľstva - P. Múčka si svoj pilčíky kurz platil
sám. Tiež vysvetľuje, že treba požiadať kompetentného – veliteľa alebo osobne jeho, aby sa ten
problém so stromami mohlo ďalej riešiť. Zatiaľ organizáciu o to nikto nepožiadal. DHZ má ľudí aj
kapacitu, maximálne by sa zaplatila iba plošina. Obec musí požiadať kompetentné orgány.
P. Venchich bol na zastupiteľstve naposledy v máji 2021, na ostatných zasadnutiach to riešili min.
3krát – podotkla p. Blahútová. Podľa nej ani raz neodznela informácia, že treba ich o to požiadať
oficiálne.
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V zápisnici pred 3 rokoch je informácia, že ak je nejaký problém, prosby, výhrady voči alebo za DHZ,
tak môžete kontaktovať osobu, boli zverejnené čísla, ktoré sú na internete, ja som na príjme 24h
denne, nikto ma neoslovil, nikto mi nezavolal – vysvetľuje p. Venchich
P. Starosta poslal žiadosť na Ministerstvo životného prostredia, odkiaľ sa žiadosť vrátila.
Obec Tureň nemôže sebe samej vydať povolenie na výrub/orezy stromu, musí požiadať iný stavebný
úrad – Kráľová pri Senci. Výrub/orezávanie stromov je povolený len do februára (vláda skrátila
obdobie o 1 mesiac)
Firma, ktorá má zmluvu so ZSE, budú orezávať stromy v Turni, vzhľadom na to, že stromy zasahujú
do technického vedenia (smerom k bývalému futbalovému ihrisku), starosta poprosil firmu, nech dajú
cenovú ponuku na orezy stromov pri ZŠ a MŠ, pri futbalovom ihrisku.
- Cenová ponuka na výrub stromov je 1200 eur/4 stromy (výrub, likvidácia, drvenie) – pán
starosta sa rozhodol pre túto firmu.
- Druhá cenová ponuka na výrub stromov je 400 eur/1 strom – p. Vitáloš
Výrub stromov sa môže uskutočniť len na jeseň 2022.
Keď je havarijný stav, treba to odfotiť a poslať na úrad. Úrad sa vyjadrí, či berie za to zodpovednosť.
Obecné zastupiteľstvo prosí DHZ o orez – odstránenie nebezpečných stromov a konárov pri ZŠ a MŠ.
Žiadosti o príspevky nie sú súčasťou rozpočtu, má ich u seba pán starosta.

Žiadosť o zvýšenie príspevku na stravu školskej jedálne
Kvôli zvyšovaniu cien potravín treba navýšiť aj príspevok na stravu o 0,07 eur/za obed a 0,01 eur/za
stravu v MŠ na celý deň.
Pán starosta žiada o zvýšenie ceny do 2 pásma.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 6 (Cisár, Hozák Vršková, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Venchich)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Štefan Čermák – starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámennej zmluve p. Pašeka,
ktorý chce zameniť 50m2 za 50m2 pozemku, aby bol jeho pozemok zarovnaný. Na pozemok by
vysadil rastliny, chce to skultúrniť, o čo sa budú starať jeho záhradníci. Obec dostal len zmluvu,
žiadosť zatiaľ nie. Pán Blecha informoval, že tam nie je žiadny právny problém pri zámene pozemkov.
Zámenná zmluva musí byť zverejnená. Pán Pašek musí podať oficiálnu žiadosť.
Rozšírenie osvetlenia
P. Čermák má cenové ponuky na rozšírenie osvetlenia v obci sú približne 15 000,- EUR bez dph
(obec má 3 ponuky). Obsahuje stožiare 12ks 4m, 4ks 6m, výložník 16ks, svietidlo 16ks, osadenie
stožiare 16ks. Vedenie musí ísť vrchom. Ide o časť osvetlení, ktoré nie je dobudované. Najlepšie je
spolupracovať s jednou firmou, lebo aj keď sú nejaké problémy s osvetlením, zavoláme pánovi
Bartoškovi a on to zapne. Zatiaľ za tie roky sme mali len 1 ponuku. Budeme sa snažiť, aby sme
vymenili všetky svietidlá za LED, to je úspora neskutočná.
Pani Blahútová skonštatovala, že to musíme vyriešiť ako rozpočtové opatrenie č. 01/2022.
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Obecné zastupiteľstvo žiada o prevod peňazí na verejné osvetlenie v sume 18 463,- eur s DPH
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 5 (Cisár, Blahútová, Petríková, Vokaliková, Venchich)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Hozák Vršková)
Pán Čermák – starosta informuje, že bol s futbalistami v pondelok v Reci, tiež v utorok riešil ZSE,
treba podať žiadosť, aby sme nemuseli ťahať elektriku, vedenie. Nemusíme transformátor riešiť, stačí
rozkopávku a oni sa tam napoja. Futbalisti majú záujem o prenájom futbalového štadiónu len
v prípade, ak tam bude voda a tiež elektrika.
Čo sa týka vody, zavolá sa firma na vrt studne, stačí 250-ka rúra.
Ak tam bude natiahnutá voda, vyhovuje to aj pre DHZ kvôli súťažiam – informuje p. Venchich.
Pani Blahútová žiada objednať veľkokapacitné kontajnery – je to v rozpočte. Pán starosta to musí
objednať mesiac dopredu, čo najskôr ako to bude možné.
Pán starosta informuje, že pri cintoríne nebude veľkokapacitný kontajner – druhý sa stiahne po Veľkej
Noci, stiahne sa na Obecný úrad, bude slúžiť ako drobný stavebný odpad. V cintoríne sú tam dva
zelené kontajnery a tiež aj na bio odpad..
Pani Blahútová sa informuje, či by sme v prípade núdze nemohli poskytnúť obecný klub na
ubytovanie pre Ukrajincov. P. Čermák je v kontakte s okresným úradom v Senci, zatiaľ požiadavka
neprišla. V obci je už 12 Ukrajincov a čakáme ďalších. Žiadosti za ubytovanie pôjde cez obec.
Príspevok na ubytovanie Ukrajincov je 7,- eur na noc/osobu. Evidenciu o Ukrajincoch vedie obec, tiež
aktualizovanú tabuľku posiela na ministerstvo.
Prišla požiadavka od obyvateľov Turne, aby obecné zastupiteľstvo preverilo trativod ZŠ, keďže všetko
zateká do žumpy susedov ZŠ. Septik ani žumpa tam nie je.

K bodu 10: Diskusia
K bodu1: Záver
Na záver pán starosta Štefan Čermák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zasadnutie
uzatvoril.
Zasadnutie bolo ukončené o 21:00 hod.
Zapísala:

Zuzana Kunštárová

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

Overovatelia:

Gabriela Vokaliková

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

Dominik Cisár

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

V Turni, dňa 31.03.2022
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