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 Obecného zastupiteľstva Obce Tureň zo dňa 13.12.2018
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ( ďalej len OZ ) sa konalo dňa 13.12.2018 o 18.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Turni.
Prítomní:
Starosta obce: Štefan Čermák
Poslanci: Bc. Nikola Vršková, Ing. Katarína Blahútová, Dominik Cisár, Attila Venchich, Gabriela
Vokaliková, Róbert Mészáros, Ing. Júlia Petríková
Ostatní: kontrolór obce a verejnosť podľa podpísanej prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Plat starostu
5. Zástupca starostu + poverená osoba na zvolanie zasadnutí
6. Zriadenie komisii a zvolenie predsedov komisii
a. Školská a sociálna+ kultúra a šport
b. komisia verejného poriadku a životného prostredia
c. komisia pre výstavbu
d. komisia financovania, rozpočtu a majetku obce
7. Prerokovanie ceny za vývoz komunálneho odpadu v roku 2019
8. Zverejňovanie informácii na web stránke obce:
a. aktualizovať info na web stránke (história, školstvo,....):
b. zverejňovanie všetkých faktúr a zmlúv 1x za týždeň
c. zverejňovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí OZ
d. zverejnenie plánu zasadnutí OZ na r. 2019
e. zverejňovanie platných VZN na webe
f. zverejňovanie operatívnych informácií na webe aj na facebooku v skupine Tureň
city
9. Dohodnúť a vypracovať plán dátumov zasadnutí OZ na najbližšie obdobie a rok 2019:
a. zasadnutie 1x mesačne
b. zverejniť na webe obce minimálne 3 dni pred termínom zasadnutia
10. Predložiť novému zastupiteľstvu:
a. Aktuálne čerpanie rozpočtu schváleného na r. 2018
b. ROZPOČET na rok 2019 (pripraviť návrh, aby sa poslanci mohli k nemu vyjadriť)
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11. Predložiť novému zastupiteľstvu ÚZEMNÝ PLÁN OBCE:
a. kedy bol aktualizovaný a schválený
b. aké sú plány do budúcnosti
12. Rôzne:
i.

Otvoriť otázku zvýšených cien vývozov fekálií a preveriť možnosti obce v tejto
otázke

ii.

Návrh G. Vokaliková: založiť Občianske združenie na 2% z dane, ktoré by slúžilo
na pokrytie nákladov na kultúrne a športové podujatia, ktoré bude organizovať obec

iii.

Návrh D. Cisár: Preveriť možnosť zriadiť poslancom obecnú mailovú adresu a aj
možnosť sa pripojiť externe (napr. cisar@obecturen.sk), aby nám mohli obyvatelia
posielať podnety.

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Štefan Čermák. Starosta privítal všetkých poslancov,
kontrolóra a verejnosť. Starosta skonštatoval, že podľa počtu prítomných poslancov je obecné
zastupiteľstvo uznášaniaschopné.
K bodu 2:
Starosta obce informoval poslancov, že doterajšia zapisovateľka p. B. Nagyová sa vzdala funkcie,
preto navrhuje zapisovateľku na toto zasadnutie p. Blahútovú a taktiež navrhuje na overovateľov
zápisnice poslancov p. Vokalikovú a p. Cisára.
O návrhu na overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať.
Za: 7 (p. Vršková, p. Blahútová, p. Cisár, p. Venchich, p.Vokaliková, p. Mészáros, p. Petríková)
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh na overovateľov zápisnice bol schválený: Uznesenie č. 02/12/2018
K bodu 3:
Starosta prečítal návrh programu rokovania podľa pozvánky zo dňa 11.12.2018. Starosta dal
poslancom priestor na vyjadrenie, či súhlasia s predloženým programom zasadnutia, prípadne či
majú iné návrhy na jeho doplnenie.
Na základe toho boli do bodu 12. Rôzne doplnené príspevky:
iv. p. Blahútová – žiadosť o informáciu, či dostali seniori od obce vianočný bonus
Následne upravený program zasadnutia všetci prítomní poslanci schválili: Uznesenie č.
03/12/2018
K bodu 4:
S účinnosťou od 1.12.2018 je minimálny plat starostu pre obec Tureň podľa § 3 ods.1 zák.č.
253/1994 Z.z. vo výške 2.099,-€. Podľa § 4 ods.2 zák.č. 253/1994 Z.z. môžu poslanci odsúhlasiť
starostovi plat zvýšený maximálne o 60%. Poslanci hlasovali o určení platu starostu v minimálnej
sume stanovenej uvedeným zákonom vo výške 2.099,-€.
Za: 5 (p. Vršková, p. Blahútová, p. Cisár, p.Vokaliková, p. Mészáros)
Proti: 1 (p. Venchich)
Zdržali sa: 1 (p. Petríková)
Návrh platu starostu bol schválený v minimálnej výške 2.099,-€: Uznesenie č. 04/12/2018
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K bodu 5:
Podľa zákona 369/1990 Z.Z – o obecnom zriadení, §13b, starosta poveril za svojho zástupcu
poslanca OZ p. Attilu Venchicha a uviedol niekoľko dôvodov, prečo sa tak rozhodol.
Starosta vymenoval poverenú osobu na zvolanie zasadnutí obecného zastupiteľstva poslankyňu
Nikolu Vrškovú. Poslanci hlasovali, že s poverenou osobou na zvolanie zasadnutí súhlasia.
Za: 6 (p. Blahútová, p. Cisár, p. Venchich, p.Vokaliková, p. Mészáros, p. Petríková)
Proti: 0
Zdržali sa: 1 (p. Vršková)
Poslanci vzali na vedomie meno zástupcu starostu a schválili poverenú osobu na zvolanie
zasadnutí OZ: Uznesenie č. 05/12/2018
K bodu 6:
Starosta navrhol zriadenie 4 komisii s týmito názvami:
a. Komisia pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport
b. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
c. Komisia pre výstavbu
d. Komisia financovania, rozpočtu a majetku obce
p. Blahútová požiadala o slovo, navrhla predsedov komisii a dala hlasovať:
a. Predseda komisie pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport: p. Dominik Cisár
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

b. Predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia: Nikola Vršková
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

c. Predseda komisie pre výstavbu: Júlia Petríková
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

d. Predseda komisie financovania, rozpočtu a majetku obce: K. Blahútová
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Starosta navrhol, že predsedovia komisii pripravia návrh členov jednotlivých komisií z radov
poslancov a odborníkov z radov verejnosti. Informácia o tom, že pokiaľ má niekto záujem z radov
verejnosti byť členom komisie, môže sa prihlásiť predsedovi komisie - bude zverejnená na web
stránke obce. Zároveň starosta navrhol, že počet členov v jednej komisii bude stanovený na 5.
Poslanci o tomto návrhu hlasovali.
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Poslanci schválili predsedov všetkých 4 komisii a počet členov komisie na 5 osôb: Uznesenie
č. 06/12/2018
K bodu 7:
Starosta prečítal list od spoločnosti AVE, ktorá pre obec zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu
a informoval o predložení novej zmluvy na podpis, kde je uvedené navýšenie ceny o 10% oproti
cene dohodnutej na rok 2018. Zároveň vysvetlil dôvody, prečo je spoločnosť AVE pre našu obec
najvhodnejším zmluvným partnerom na vývoz odpadu a tiež objasnil, že pri podpise novej zmluvy
nie je priestor na vyjednávanie ceny, nakoľko sa jedná o celoplošné zvyšovanie cien. Navýšenie sa
premietne do ceny za vývoz pre obyvateľov za smetné nádoby podľa ich veľkosti. Požiadal
poslancov o schválenie navýšenia ceny.
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Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Zároveň sa poslanci dohodli, že budú informovať obyvateľov týmto spôsobom:
-Starosta zabezpečí zverejnenie informácie s rozpisom nových cien podľa veľkosti nádob na odpad
bude zverejnená na web stránke obce, spolu s listom od AVE
-Starosta zabezpečí zalaminovaný oznam na informačné tabule pri Obecnom úrade a pri zástavke
pri Samoške
-A5 leták v slovenskom aj maďarskom jazyku pripraví K . Blahútová a N. Vršková, poslanci
zabezpečia roznos do schránok.
Poslanci schválili navýšenie ceny za odvoz komunálneho odpadu v r. 2019 o 10%: Uznesenie
č. 07/12/2018
K bodu 8:
Novozvolení poslanci poukázali na neaktuálne informácie na web stránke obce, na nedostatočné
informovanie verejnosti zo strany Obecného úradu a tiež na nezverejňovanie povinných informácii
o chode obce.
K bodu 8.a): Poslanci poukázali na potrebu aktualizovať informácie na web stránke obce (história,
školstvo,...). Túto agendu zabezpečí komisia pre školstvo, sociálnu oblasť, kultúru a šport do
konca marca 2019.
K bodu 8b.): Poslanci požiadali starostu obce o zabezpečenie zverejňovania všetkých faktúr
a zmlúv 1x týždenne na web stránke obce. Starosta navrhol zverejňovanie 1x mesačne. Poslanci
hlasovali o návrhu zverejňovať všetky faktúry a zmluvy 1x za týždeň.
Za: 6 (p. Vršková, p. Blahútová, p. Cisár, p. Venchich, p.Vokaliková, p. Mészáros, p. Petríková)
Proti: 1 (p. Venchich)
Zdržali sa: 0
Poslanci schválili zverejňovanie 1x za týždeň. Uznesenie č. 08/12/2018
K bodu 8c.): Poslanci požiadali starostu o zabezpečenie zverejňovania zápisníc a uznesení
z každého zasadnutia Obecného zastupiteľstva na web stránke obce. Starosta navrhol zverejnenie
do 5 pracovných dní od podpísania zápisnice zo zasadnutia overovateľmi. Poslanci o tomto návrhu
hlasovali:
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Poslanci schválili zverejnenie zápisnice zo zasadnutia OZ na web stránke obce do 5
pracovných dní od podpisu overovateľmi. Uznesenie č. 09/12/2018
K bodu 8d.): Poslanci požiadali starostu o zabezpečenie zverejnenia termínov zasadnutí OZ
v roku 2019. Tento bod je prerokovaný spolu s bodom 9 nižšie.
K bodu 8e.): Starosta informoval poslancov, že je potrebné všetky VZN aktualizovať podľa
platnej legislatívy. Navrhol, že preverí možnosť dať vypracovať a aktualizovať všetky potrebné
VZN cez úrad Verejnej správy SR za poplatok 90€, pričom tento balík obsahuje a 2x právnu
pomoc počas roka. O zistených skutočnostiach bude informovať poslancov na najbližšom
zasadnutí. Zároveň požiadal poslancov o spoluprácu pri riešení a aktualizovaní VZN.
Okrem toho starosta preverí cez úrad Finančnej kontroly SR, ktoré dokumenty je potrebné pre
správny chod obce aktualizovať, vrátane štatútu obce a rokovacieho poriadku obce. Zároveň
starosta zabezpečí, aby posledný aktuálny štatút obce bol zverejnený na web stránke obce.
K dnešnému dňu je na webe štatút obce z r. 2007.
Bez hlasovania. Informovať poslancov o stave VZN a zabezpečiť zverejnenie aktuálneho
štatútu obce na web stránke obce: Uznesenie č. 10/12/2018
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K bodu 8f.) Poslanci požiadali starostu obce o zabezpečenie zverejňovania operatívnych
informácii na web stránke obce a tiež pod hlavičkou obce Tureň aj na Facebooku v skupine „Tureň
city“. P. Blahútová vysvetlila starostovi výhody rýchleho zásahu širokého publika cez sociálnu
sieť Facebook. Poslanci o tomto dali hlasovať:
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Poslanci schválili zverejňovanie operatívnych informácii na web stránke a tiež pod hlavičkou
obce na sociálnej sieti Facebook: Uznesenie č. 11/12/2018
K bodu 9:
Poslanci navrhli plán zasadnutí OZ na rok 2019, vždy prvý štvrtok v mesiaci o 18:00 hod. okrem
mesiaca január 2019. Miesto konania bude upresnené vždy s pozvánkou, ktorá bude zverejnená
spolu s programom 3 dni pred konaním zasadnutia, ako je prepísané podľa zákona. Starosta dal
o návrhu hlasovať.
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Poslanci schválili plán zasadnutí OZ v týchto termínoch v roku 2019: 17.1., 7.2., 7.3, 4.4., 2.5.,
6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11. a 5.12.2019. Uznesenie č. 12/12/2018
K bodu 10a.):
Starosta informoval zastupiteľstvo o tom, že v rozpočte na rok 2018 bol plánovaný zostatok vo
výške 8.078€ a reálny zostatok sa bude pohybovať okolo sumy 17.900€. Tento zostatok bude
prevedený do rezervného fondu obce na rok 2019. Poslanci si vyžiadali detailný rozpis čerpania
rozpočtu zaslať jednotlivo každému mailom.
Bez hlasovania: Starosta zašle detailný rozpis čerpania rozpočtu z a rok 2018 mailom
všetkým poslancom: Uznesenie č. 13/12/2018
K bodu 10b.):
Starosta informoval zastupiteľstvo, že príprava rozpočtu na rok 2019 ešte nie je ukončená a bude si
vyžadovať ešte čas. Poslanci hlasovali o termíne dokončenia podkladov do 31.1.2019.
Za: 7

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Poslanci schválili termín dokončenia príprav rozpočtu a tiež si vyžiadali zaslanie mailo do
31.januára 2019. Uznesenie č. 14/12/2018
K bodu 11a.):
Starosta informoval zastupiteľstvo, že posledná aktualizácia Územného plánu obce bola
realizovaná a schválená v r. 2015.
K bodu 11b.):
Nakoľko dokumentácia k územnému plánu je dosť obsiahla, starosta navrhol poslancom, aby si
prišli dokumentáciu prezrieť osobne na Obecný úrad, pričom zodpovie na všetky otázky. Poslanci
s jeho návrhom súhlasili. Pri tejto príležitosti informoval poslancov o tom, že pri posledných
a novovydávaných stavebných povoleniach pre individuálnu bytovú výstavbu je zapracovaná
podmienka zo strany stavebného úradu na zabudovanie prípravy na verejnú kanalizáciu do zeme.
K bodu 12i.):
Starosta informoval poslancov a verejnosť, že preveroval situáciu na čističke v Senci. Vysvetlil, že
čistička je zatvorená, z dôvodu nefungovania potrebných baktérii, ktoré pôsobia na rozkladanie
zvyškov. Aktuálna situácia sa zlepšuje a je pravdepodobné, že čistička bude v najbližších týždňoch
opätovne spustená do prevádzky. Poslanci Venchich a Blahútová informovali, že overovali
situáciu s p. Vrábelom, konateľom firmy Žumpár Pišta v Senci, ktorá s čističkou úzko
5

spolupracuje. Nakoľko vývoz fekálii je momentálne možný len na čističku do Pezinka alebo
Vrakune, čerpacie súkromné spoločnosti majú s týmto zvýšené náklady a preto sú vývozy v týchto
dňoch drahšie.
p. Vargová a p. Klúscik, ktorí sa na zasadnutí zúčastnili z radov verejnosti poukázali opätovne na
tento problém a tiež žiadali od obce návrh ako postihovať občanov, ktorý si vývozy
nezabezpečujú, ale vypúšťaju fekálie načierno do záhrad. P. Blahútová navrhla, aby sa tejto tejto
problematike venovala nová komisia pre verený poriadok a životné prostredie. Bude potrebné
pripomenúť občanom platné VZN týkajúce sa tejto problematiky a tiež výšku pokuty za
znečisťovanie životného prostredia. P. Cisár a tiež starosta informovali prítomných, aby podnety
na kontrolu neoprávneného vypúšťania fekálii podali písomne na obec.
Pri tejto príležitosti starosta informoval prítomných o aktuálnom stave projektu budovania verejnej
kanalizácie v obci. Pripojiť sa na čističku vo Veľkom Biely pri Mlynskom Kline nie je
z kapacitných možnosti čističky reálne, preto je potrebné hľadať iné riešenia. V najbližšej dobe
plánuje stretnutie s novou starostkou v obci Nová Dedinka, pričom najvhodnejšie riešenie sa javí
mať spoločnú čističku pre obe obce. Pri spoločných jednaniach bude potrebné sa okrem iného
zaoberať aj nájdením vhodného pozemku na vybudovanie čističky.
K bodu 12ii.):
Poslanec Venchich informoval, že Občianske združenie založené na športový klub je aktuálne
nečinné, preto p. Vokáliková skontroluje stanovy a navrhne úpravy tak, aby bolo možné využívať
prostriedky z 2% na podporu kultúrnych a športových podujatí, ktoré bude zabezpečovať obec.
K bodu 12iii.):
Starosta preverí možnosti mať osobné mailové adresy pre poslancov.
K bodu 12iv.):
Starosta informoval poslancov, že všetci seniori nad 70 rokov v trvalým pobytom v obci dostali
poukážky na 10€ na nákup v potravinách Horváth v Turni. Všetky poukazy boli odovzdané.
Na záver v rámci bodu 12. Rôzne sa prihlásila o slovo p. Čemanová, ktorá sa zúčastnila zasadnutia
z radov verejnosti a požiadala o doplnenie autobusového spojenia z Turne do Bratislavy v nedeľu
ráno o 4:00 hod. Starosta informoval, že so zástupcom BID p. Martinkovičom sa stretol a riešili
podnety od občanov. Poslanci Blahútová a Cisár prisľúbili, že doriešia stretnutie s p.
Martinkovičom priamo na DIB v Bratislave. Starosta tiež uviedol, že zo strany verejnosti nie sú na
Obecnom úrade žiadne nahlásené žiadne iné výhrady voči cestovným poriadkom.
Nakoľko sa v bode 12. Rôzne nikto ďalší o slovo neprihlásil, starosta poďakoval všetkým
prítomným za účasť a ukončil prvé zasadnutie OZ v obci Tureň vo volebnom období 2018 – 2022.
Zapísala: Katarína Blahútová, 13.12.2018

Zapisovateľka: K. Blahútová .........................
Overovatelia: G. Vokaliková ...........................
D. Cisár

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

........................................................................
Štefan ČERMÁK
Starosta Obce Tureň
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