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 11. 04. 2019 v Obecnom klube od 18:30 hod.
Prítomní:
Starosta obce: Štefan Čermák
Poslanci: Ing. Katarína Blahútová, Dominik Cisár, Attila Venchich, Gabriela Vokaliková,
Bc. Nikola Vršková, Róbert Mészároš
p. Petríková bola ospravedlnená
Ostatní: JUDr. Zoltán Németh – kontrolór a verejnosť podľa podpísanej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
7.
8.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola predošlých uznesení
Hl.kontrolór – stanovisko HK obce Tureň k návrhu rozpočtu na rok 2019 /2020,2021/
Schválenie rozpočtu na rok 2019
Schválenie platu starostu a HK na rok 2019
Schválenie rokovacieho poriadku komisií OZ v obci Tureň
Aktuálny stav podaných a pripravovaných projektov
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce, pán Štefan Čermák. Pán starosta privítal všetkých
poslancov, kontrolóra a verejnosť. Starosta skonštatoval, že podľa počtu prítomných poslancov je
OZ uznášaniaschopné.

K bodu 2: Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce informoval poslancov, že na verejnú výzvu na miesto zapisovateľa sa prihlásila p.
Takáčová, nakoľko však dnes nemohla prísť, požiadal o zápis p. Cisára a navrhol za overovateľov
zápisnice poslancov p. Mészároša a sl. Vrškovú.
Pán starosta dal hlasovať o programe zasadnutia.
Hlasovanie:
Za: 6 (Blahútová, Cisár, Venchich, Vokaliková, Vršková, Mészároš)
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú program tak, ako bol predložený:
Uznesenie č. 38/04/2019

K bodu 3.: Kontrola predošlých uznesení

Pán starosta čítal uznesenia. Všetky uznesenia z minulého zasadnutia od

Uznesenie č. 32/03/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú program tak, ako bol predložený.
Uznesenie č. 33/03/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú, aby vypracovanie a podanie projektov bolo
schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 34/03/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú žiadosť Lunaparku o umiestnení kolotočov na
hodoch, ktoré sa konajú v auguste.
Uznesenie č. 35/03/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú predaj pozemkov parc.č. 85/4 vo výmere 2 m2,
parc.č. 85/3 vo výmere 6 m2 . Celkom 8 m2 za cenu 2€/m2.
Uznesenie č. 36/03/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby, pozemky parc.č. 144, 88/1.
Uznesenie č. 37/03/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú vypracovanie návrhu VZN poplatku za rozvoj
obce podľa zákona 447/2018 Z.z. a novely, ktorá bola prijatá zákonom č. 375/2016 Z.z. pani
Poláškovou, zabezpečí starosta obce.
K spracovávaniu dokumentov od p. Poláškovej mala pripomienku p. Blahútová ktorá sa
pýtala, na zásady hospodárenia obce, ktoré žiadala písomne na základe zákona 211/ 2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, na čo odpoveď nedostala. Následne dal starosta
hlasovať za prijatie uznesenia na prípravu Zásad, pričom uznesenie bolo prijaté v tomto znení:
Uznesenie č. 39/04/2019
Poslanci obecného zastupiteľstva žiadajú starostu obce o zabezpečenie vypracovania
dokumentu „Zásady hospodárenia obce Tureň“ do najbližšej schôdze /2. 5. 2019/
Hlasovanie:
Za: 6 (Blahútová, Cisár, Venchich, Vokaliková, Vršková, Mészároš)
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 4.: Hl.kontrolór – stanovisko HK obce Tureň k návrhu rozpočtu na rok 2019
/2020,2021/
Pán starosta odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi p. Némethovi.
p. HK prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu, ktoré tvorí neoddeliteľnú časť zápisnice.
Na záver konštatoval že návrh doporučuje schváliť bez výhrad.
K bodu: 5. Schválenie rozpočtu na rok 2019
Pán starosta dal priestor na otázky poslancom a prítomnej verejnosti
Pripomienka z radov poslancov, ktorí poukázali na formálny nedostatok, že nemajú od obce
poslednú verziu rozpočtu vytlačenú a pripravenú na dnešné zastupiteľstvo.
Obecný úrad má zabezpečiť administratívne náležitosti pre potreby OZ.
p. Venchich doplnil že peniaze ktoré žiadal na DHZ, sú z jednej časti na bránu na hasičskú
zbrojnicu a druhá časť bude použitá na dovybavenie profesionálnymi odevmi v počte 3 ks.
Ďalší odev dovybavia zo štátnej dotácie.

p. Farkaš sa pýtal na ŠJ, či na základe nariadenia vlády o stravovaní je ŠJ pripravená materiálne a
kapacitne a či v rozpočte sa s tým počíta? Odpoveď najmä od p. starostu bola že sme schopný a
pripravený na túto skutočnosť.
Pán starosta dal hlasovať o návrhu rozpočtu na rok 2019
Hlasovanie:
Za: 6 (Blahútová, Cisár, Venchich, Vokaliková, Vršková, Mészároš)
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú návrh rozpočtu na rok 2019:
Uznesenie č. 40/04/2019

K bodu 6. Schválenie platu starostu a HK na rok 2019
Na základe údajov zo Štatistického úradu ktorý zverejnil výšku minimálnej mzdy v národnom
hospodárstve v sume 1013€ brutto, sme povinný opätovne prijať uznesenie o zvýšení príjmov
starostu a HK.
Pán starosta odovzdal slovo poslancom na diskusiu. Slovo si vzala p. Vokáliková kde
predniesla dohodu väčšiny poslancov, ktorí navrhujú pre starostu a HK základný plat
prislúchajúci im zo zákona, bez príplatkov, s odôvodnením, že pri dobrej vzájomnej
spolupráci poslanci neskôr stav prehodnotia.
p. starosta bol bez pripomienok.
p. HK sa vyjadril zo značnou dávnou nesúhlasu a nespokojnosti voči tomuto rozhodnutiu.
Plat starostu sa počíta na základe:
priemerná mzda x násobok (podľa počtu obyv .) = plat zaokrúhlený na celé euro hore
1013,- x 2,20 = 2228,60 € = 2229,Hlasovanie k platu starostu:
Za: 5 (Blahútová, Cisár, Vokaliková, Vršková, Mészároš)
Proti: 1 /p. Venchich/ Zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú plat starostu na úrovni základu na rok 2019:
Uznesenie č. 41/04/2019
Plat HK sa počíta na základe:
priemerná mzda x koeficient x úväzok = plat zaokrúhlený na celé euro hore
1013,- x 1,54 x 0,20 = 312€
Hlasovanie k platu HK:
Za: 5 (Blahútová, Cisár, Vokaliková, Vršková, Mészároš)
Proti: 1 /p. Venchich/ Zdržal sa: 0
Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú plat HK na úrovni základu na rok 2019:
Uznesenie č. 42/04/2019

K bodu 7. Schválenie rokovacieho poriadku komisií OZ v obci Tureň
p. Blahútová prezentovala, že všetci predsedovia komisii súhlasia so spracovanými
dokumentami s jednou výhradou že komisie budú verejné.
Hlasovanie:
Za: 6 (Blahútová, Cisár, Venchich, Vokaliková, Vršková, Mészároš)
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Turni schvaľuje s platnosťou od 11.4.2019 „Rokovací poriadok
komisií obecného zastupiteľstva v obci TUREŇ“, ktorý je vydaný na základe § 15 zákona
NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 19 Štatútu obce
Tureň“ s výhradou k Čl. 4, bod 3, ktorý sa upraví na nasledovne znenie: „Rokovanie
komisie je verejné. Zúčastňujú sa ho členovia komisie. Predseda komisie má právo
vzhľadom k prejednávanej problematike pozvať aj iné právnické a fyzické osoby.“
Uznesenie č. 43/04/2019

K bodu 8. Aktuálny stav podaných a pripravovaných projektov
Pán starosta informoval poslancov o nasledujúcich podaných projektoch:
 Zelená obec – bol schválený projekt na výsadbu 122 okrasných stromov.
Výsadba sa plánuje na dvore MŠ, ZŠ a kostola. Čaká sa na realizátora projektu.
 Vodozádržné opatrenia – v obci sa má osadiť 22 vsakovacích jám. Aktuálne bola obec
vyzvaná na doplnenie žiadosti a technických údajov. Výzva bola vypísaná na
170 000€.
 Ďalej bola podaná žiadosť na rekonštrukciu multifunkčného ihriska. Výzva vypísaná
na 15 000€.
 Podaná žiadosť na MFSR na rekonštrukciu terasy v MŠ
 Do miestneho parku sa majú vybudovať tienidlá, altánky – 2x 25m2 . Projekt
vypracovala p. Petríková, čaká sa na schválenie. Plus výmena osvetlenia a výsadba
stromov. Boli doplnené dokumenty ktoré BSK žiadalo.
 Kamerový systém – doplnenie existujúceho systému, čo bolo schválené MVSR,
kamery budú umiestnené v: park2, pri základnej škole, pri samoške.
 Kamerový systém – nový podaný projekt na MVSR na osadenie kamier na vstupy do
obce.
 Projekt na cezhraničnú spoluprácu - peniaze môžu byť použité na športové účely, ako
aj dostavbu šatní na ihrisku, športového areálu a na kultúrne podujatia.
 ČOV – starosta informoval: pozemok je vytipovaný, musíme sa obrátiť na SVP
ohľadom dlhodobého prenájmu pozemku na vybudovanie ČOV, pretože pozemok je
v správe SVP. Stretnutie a ďalšie rokovania prebehnú v následujúcich týždňoch.
 MŠ projekt na zateplenie budovy bol podaný a dopĺňajú sa dokumenty.
K bodu 9. Rôzne
Na zasadnutí bol prítomný Viceprimátor mesta Senec p. Gubáni, ktorý informoval verejnosť o
zámeroch v projekte cyklotrás. Senec má prioritné ciele na základe odporúčania BSK
vybudovať cyklochodník medzi obcami V. Biel, N. Dedinka, Senec, ale s možnosťou
napojenia našej obce na ich cyklochodník. Jednania prebiehajú a aj naša obec už vyvíja úsilie,
aby sme sa aj my mohli zapojiť do daného projektu.
p. Blahútová na predošlom zasadnutí OZ požiadala starostu, aby zabezpečil zverejnenie na
web stránke obce tieto dokumenty a informácie:
- územný plán obce
 cenník notárskych a matričných úkonov, ktoré vykonáva OU
 info o čistení koryta
 kontakt na osobu na odchyt psov

Nakoľko k dnešnému dňu nie sú tieto info na web stránke doplnené, požiadala o prijatie
uznesenia v tomto znení:
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce Tureň, aby na základe Zákona 211/ 2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečil zverejnenie nasledovných dokumentov na
web stránke obce:
1.
Územný plán obce – poslednú aktuálnu verziu.
2.
Cenník notárskych a matričných úkonov, ktoré vykonáva zamestnanec OÚ.
3.
Informáciu, o tom, že sa začali práce na čistení koryta Čiernej vody, tiež aké konkrétne
práce sa budú vykonávať a v akom časovom horizonte.
4.
Kontakt na osobu, ktorej môžu obyvatelia nahlásiť túlavého psa.
Termín zverejnenia informácií: do 30. apríla 2019
OZ toto uznesenie schválilo. Uznesenie č. 44/04/2019
Hlasovanie:
Za: 5 (Blahútová, Cisár, Vokaliková, Vršková, Mészároš)
Proti: 0 Zdržal sa: 1 Venchich
sl. Vršková požiadala starostu o podpisovanie uznesení OZ každé zvlášť.
OZ prijalo Uznesenie č. 45/04/2019, na základe ktorého starosta zabezpečí podpisovanie
každého uznesenia osobitne.
Hlasovanie:
Za: 6 (Blahútová, Cisár, Venchich, Vokaliková, Vršková, Mészároš)
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 10. Diskusia
p. Blahútová predniesla opätovne požiadavku p. Batošku z februárového zasadnutia, na
základe ktorej autobusárom vadia konáre stromov na Družstevnej ul. Starosta informoval, že
požiadavku berie na vedomie, pričom obec v tejto chvíli nemá vlastné kapacity, aby
zabezpečila orez. Pokiaľ to bude v rámci možností schopné realizovať DHZ, budú súčinný.
p. Slovákova sa pýtala na riešenie ohľadom rýchlosti v obci a označovanie dopravnými
značkami na úseku od bývalého „dreveňáku“ po križovatku na Slanisku. Starosta preverí kto
je zodpovedný za osadenie dopravného značenia.
p. Čeman sa pýtal na preťaženie a nasl. devastovanie cesty – info od pána starostu že fi.
Piesok sro ponúkla súčinnosť na oprave cesty, čo BSK ako správca komunikácie odmietlo.
p. Mészároš za komisiu životného prostredia požiadal o osadenie smetných košov – škola,
škôlka, cintorín- kostol
p. Mészároš tiež informoval, že komisia ŽP sponzorsky zariadi stojany na konvice na vodu v
cintorínoch.
p. Múčková dala podnet na riešenie nevysporiadaného pozemku pred jej domom, riešením sa
bude zaoberať stavebná komisia.
p. Vokáliková sa pýtala na konania ohľadom kúpnych zmlúv, na prerušené konania na
katastri, starosta informoval že niektoré sú ukončené a ku niektorým doplnili doklady a ďalšie
riešenie je na majiteľoch.

p. Múčková sa pýtala na platy, ktoré boli odsúhlasené, nakoľko informácie konkrétne nemá
/starosta 2229€ brutto mesačne, hlavný kontrolór 312€ brutto mesačne, zást. starostu 35€
brutto za zasadnutie, poslanci 30€ brutto za zasadnutie, zapisovateľ 30€ brutto za zasadnutie,
člen komisie 15€ brutto za zasadnutie/
p. Slovákova dala podnet na hlásenie v obecnom rozhlase 2x maďarsky a 2x slovensky
p.Vrškový doplnil, žeby sa mohlo aj viac krát, najmä v neskorších hodinách.
p. Čermák J. sa prihlásil o slovo a pýtal sa p. Cisára koľko si pri rekonštrukcii sociálnych
zariadeniach v MŠ „ukradol“ do vlastného vrecka, načo sa p. Cisár ohradil, aby vážil slová,
nakoľko môže ísť o krivé obvinenie.
Druhá poznámka sa týkala Slaniska, že si prechádzal časť obce a konštatoval, že kto je
prihlásený na TP nakoľko všetky autá majú ŠPZ BA a okolie a ďalšie z východu. Poznámka
bola nepochopená OZ a bolo mu doporučené nech zaklope jednotlivým obyvateľom a spýta
sa ich.
p. Vargová sa pýtala na zastavanosť v obci keďže sa jej nezdá výstavba poschodových
dvojdomov. Podľa odpovede starostu je v tomto smere však konanie v súlade so stavebným
zákonom a stavebným povolením.
p. Vrškový sa pýtal na kruhový objazd pri Senec Gardens, výjazd na hlavnú cestu, či obec vie
v tomto smere niečo robiť, čo sa týka dopravy, nakoľko výjazd na hlavnú cestu je v špičkách
veľmi obtiažny. Prítomný viceprimátor z mesta Senec p. Gubáni informoval že je plán
vybudovania križovatky s pripojovacími jazdnými pruhmi.
p. Cisár sa pýtal na stretnutie so všetkými predstaviteľmi organizácii v obci, ktoré malo byť
na základe pripravovaných obecných akcii. Starosta povedal, že pošle pozvánky.
p. Cisár prosil o osadenie bezpečnostnej zábrany pred vstup do MŠ, kde starostom bol
odkázaný nech nájde sponzora.
K bodu 11. Záver
Pán starosta poďakoval všetkým prítomným a zasadnutie uzatvoril.
Zasadnutie bolo ukončené o 21:00 hod.
V Turni dňa 11. 04. 2019
Zapisovateľ: Dominik Cisár …....................................
Overovatelia: Róbert Mészároš …...............................
Nikola Vršková ….................................
…................................................
Štefan ČERMÁK
Starosta Obce Tureň

