Obec Tureň – Obecný úrad, 903 01 Tureň 36
Tel: 02/45918117, Tel.-Fax: 02/45918111, Mobil: 0908 729 623
IČO: 00305138, e-mail: obec@obecturen.sk č.účtu:16423-112/0200
Zápisnica zo zasadnutia
konaného dňa 14.07.2022 v Obecnom klube od 18:30 hod.

Prítomní:
Starosta obce: Štefan Čermák
Poslanci:
Ing. Júlia Petríková, Attila Venchich, Bc. Nikola Hozák Vršková,
Bc. Gabriela Vokaliková
Neprítomní:
Poslanci:
Dominik Cisár, Ing. Katarína Blahútová - ospravedlnení
Róbert Mészáros - neprítomný
Návrh programu zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do
orgánov samosprávy obci 2022
5. Záver

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, pán Štefan Čermák. Pán starosta privítal všetkých
prítomných poslancov.
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 Bc. Nikolu Hozák Vrškovú a Attilu Venchicha.
K bodu 3: Schválenie programu
Pán starosta dal hlasovať o programe zasadnutia.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Za: 4 (Vokaliková, Petríková, Venchich, Hozák Vršková ),
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program:

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4: Návrh na určenie počtu poslancov, volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre
voľby do orgánov samosprávy obci 2022
V zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov obce takto: d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov. Obec Tureň má
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k 11.07.2022 spolu 1 228 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v obci. Poslanci obecného
zastupiteľstva sa rozhodli, že v porovnaní so súčasným stavom sa nebude meniť počet volebných
obvodov (1) ani počet poslancov obecného zastupiteľstva – 7 poslancov.
Pán starosta dal hlasovať za schválenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Tureň vo
volebnom období 2022 – 2026 v počte 7.
Za: 4 (Vokaliková, Petríková, Venchich, Hozák Vršková ), Proti: 0 Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Tureň vo
volebnom období 2022 – 2026 v počte 7.
Uznesenie č. 150/07/2022
V nadväznosti na § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) obecné
zastupiteľstvo určí a zverejní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí volebné obvody a počet poslancov v nich. Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 na deň 29.10.2022. V zmysle § 166
ods. 2 zákona v obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa
môže utvoriť jeden volebný obvod. Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový
volebný obvod.
Pán starosta dal hlasovať pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci Tureň
nasledovné volebné obvody a počty poslancov v nich: volebný
obvod č. 1 – počet poslancov 7.
Za: 4 (Vokaliková, Petríková, Venchich, Hozák Vršková ), Proti: 0 Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci
Tureň nasledovné volebné obvody a počty poslancov v nich: volebný
obvod č. 1 – počet poslancov
Uznesenie č. 151/07/2022
K bodu 5: Záver
Na záver pán starosta, Štefan Čermák poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť
a zasadnutie uzatvoril.
Zasadnutie bolo ukončené o 19:00 hod.
Zapísala:

Ing. Júlia Petríková

Overovatelia: Bc. Nikola Hozák Vršková
Attila Venchich
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V Turni, dňa 14.07.2022
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