
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE TURANY NAD ONDAVOU 

22.1.2021 o 17.00 h v zasadačke OcÚ 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Výber dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu priestorov suterénu KSB –prieskum 

trhu 

3. Zrušenie VZN 1A/2020 a prijatie uznesenia  „Sadzobník poplatkov za služby a úkony 

vykonávané obcou a za nájom majetku v správe obce 

4. Diskusia 

5. Záver 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny podpísaní - starosta obce, poslanci OZ 

 zapisovateľka -  Mgr. Vladimíra Galadíková  

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

Zasadnutie  OZ otvoril a  prítomných privítal starosta obce Mgr. Ján Jakubov a oboznámil prítomných 

s programom dnešného zasadnutia, ktorý bol poslancom zaslaný prostredníctvom pozvánky           

pred zasadnutím OZ. Počet prítomných poslancov: 5. Starosta zároveň skonštatoval, že zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva obce Turany nad Ondavou je uznášaniaschopné. 

Peter Gombita navrhol zmenu úpravy rozpočtu – vzhľadom na to, že sa zakúpil služobný automobil, 

náklady na prevádzku osobného automobilu sa znížia. Doplnenie bodu č. 2 na základe návrhu             

P. Gombitu - úprava rozpočtu ohľadom nákupu služobného automobilu a s ním súvisiace prevádzkové 

náklady.  

Starosta následne upozornil aj na chybu, ktorá sa zistila dodatočne po schválení rozpočtu na rok 2021 

– Bežné príjmy, kategória 220 – Administratívne a iné poplatky a platby  - príjem za stravné ŠJ pri MŠ 

– pri tejto položke je zadaná suma 14 000, pričom podľa skutočnosti má byť uvedené 1400. Tento 

omyl sa bude riešiť na nasledujúcich zasadnutiach úpravou rozpočtu rozpočtovým opatrením. Zároveň 

navrhol, aby boli predmetom ďalších rokovaní a následne upravené v rozpočte obe tieto položky 

súčasne- teda aj úprava položky príjmu za stravné ŠJ pri MŠ a aj položka týkajúca sa výšky 

prevádzkových nákladov na služobný automobil a cestovných náhrad.  Teda tento bod nie je potrebné 

doplniť na dnešnom zasadnutí. 

Pán poslanec Peter Gombita požiadal o predloženie cestovných príkazov a realizovaných cestovných 

jázd za obdobie rokov 2019/2020 a taktiež určiť poverenú osobu, ktorá bude zodpovedná za kontrolu 

týchto dokladov. Starosta následne navrhol, aby boli tieto doklady kontrolované na ďalšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie o obsahu programu dnešného zasadnutia OZ:  

ZA: 5 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0   Jednohlasne schválené 

Program dnešného zasadnutia bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami. 



 

K bodu č. 2  - Výber dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu priestorov v suteréne KSB –

prieskum trhu 

 

Od týchto dodávateľov nám boli poskytnuté  tri cenové ponuky na úpravu  dvoch miestností v suteréne 

KSB :  

1.) Tektonika, s.r.o. Turany nad Ondavou – 4786,88 eur  - kompletná cenová ponuka, nezahŕňa 

cenu za stavebný materiál - dlažbu a obklady, 

2.) Jukerm – Ľ. Jurečko - 2922,54 eur, položky sú rozpísané podrobne – v cene je zahrnutý potrebný 

stavebný materiál, v cene nie sú zahrnuté náklady na obklady a dlažbu, 

3.) Pavol  Gombita – 3600,00 eur – je uvedená celková suma za dodávku stavebných prác, ale pri 

jednotlivých položkách nie je uvedená cena práce ani materiálu, cenová ponuka nezahŕňa náklady na 

obklady a dlažbu. 

 Všetky vyššie uvedené cenové ponuky od dodávateľov sú prílohou tejto  zápisnice. 

  

Pán poslanec Peter Rybár  požaduje informácie o konkrétnych úpravách v suteréne – aké práce budú 

realizované - rekonštrukcia wc, vybudovanie - sprchový kút, 2 umývadlá , stavebné práce  v kuchynke 

– predpríprava a medzitým aj realizácia  rozvodov vody. 

Starosta skonštatoval, že poslanci nemôžu pracovať  Pre Obecný úrad prostredníctvom Dohody 

o vykonaní práce, avšak výnimkou sú  SZČO, ktoré  môžu cestou živnostenského listu –  

prostredníctvom fakturácie vykonaných prác na faktúru.  

  

Vyjadrenie poslancov a hlasovanie o najvýhodnejšej cenovej ponuke : 

Starosta  poznamenal, že   najvýhodnejšia ponuka je od Jukerm -  Ľ. Jurečka. 

Následne dal hlasovať za jednotlivé cenové ponuky : 

1.) Tektonika, s.r.o. Turany nad Ondavou – 0 hlasov 

2.) Jukerm – Ľ. Jurečko – 3 hlasy  

3.)  Pavol  Gombita – 0 hlasov 

Hlasovania sa zdržali 2 poslanci :  Ľ. Jurečko a Peter Gombita  

Hlasovaním bola za dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu priestorov v suteréne KSB 

schválená bola cenová ponuka od firmy Jukerm- Ľubomír Jurečko. 

 

 

K bodu č. 3 – Zrušenie VZN 1A/2020 a prijatie uznesenia  „Sadzobník poplatkov za služby 

a úkony vykonávané obcou a za nájom majetku v správe obce  

 

Starosta v tomto bode upozornil po avíze od občanov, že názov „Všeobecne záväzné nariadenie“ je 

nesprávny, teda že došlo k administratívnej chybe. Zákon o obecnom zriadení hovorí o presnom 

postupe pri prijatí a schválení VZN, správne poplatky za nájom majetku sa riadia § 4 o nakladaní 

s majetkom obce. Keďže tieto poplatky nespadajú pod všeobecne záväzné nariadenia, na ktoré sa 

viaže splnenie a dodržanie všetkých zákonných náležitostí, starosta dáva návrh na zrušenie tohto VZN. 

 

Hlasovanie o zrušení VZN 1A/2020 : 

 ZA: 5  Proti:0  Zdržalo : 0      jednohlasne schválené 

 



Následne na návrh starostu prebehlo hlasovanie za prijatie „SADZOBNÍKA POPLATKOV ZA 

SLUŽBY A ÚKONY VYKONÁVANÉ OBCOU A ZA PRENÁJOM MAJETKU V SPRÁVE 

OBCE, ktoré bude schválené uznesením  

 za: 5   proti: 0   zdržal sa: 0    jednohlasne schválené 

 

K bodu č. 4 – Diskusia 

 

Starosta vyzval pánov poslancov k diskusii. Pán poslanec Ľubomír Jurečko – upozornil na to, že už na 

prechádzajúcom zasadnutí bolo konštatované,  aby boli občania včas informovaní na skutočnosť, že sú 

povinní splniť si svoju zákonnú povinnosť ohľadom podania daňového priznania k  dani 

z nehnuteľnosti v prípade, že nadobudli nehnuteľnosť, prípadne vybudovali novú prístavbu, garáž 

a podobne. Je potrebné vyhotoviť oznámenia pre občanov ohľadom doplnení daňových priznaní 

z nehnuteľností, podanie nových daňových priznaní/čiastkových daňových priznaní a taktiež  podanie 

žiadosti a dokladovanie potrebných príloh pre  oslobodenie od poplatku za TKO a drobný stavebný 

odpad.  

Pán poslanec Peter Gombita sa informuje ohľadom stavu zverejnenia inzerátu predaja budovy bývalej 

ZŠ a priľahlého pozemku na webových stránkach realitných kancelárií. Inzerát zatiaľ nebol zverejnený 

na realitných webových stránkach, podľa uznesenia č. 5/2020 má byť táto úloha realizovaná priebežne 

počas celého roka. 

 K bodu č. 5 – Záver 

 

 Starosta  poďakoval všetkým prítomným poslancom OZ, za účasť a  zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala:      Mgr. Vladimíra Galadíková              

 

 

Overovatelia: 

  Ján Mačej                                                                                            

                                                                                                                                  Mgr. Ján Jakubov        

  Ľubomír Jurečko                      starosta obce 

            

   

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 1/2021 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURANY NAD ONDAVOU ZO DŇA 

22.1.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Turany nad Ondavou  

 

 schvaľuje: 

 

A.1  Program zasadnutia OZ zo dňa 22.1.2021 

Hlasovanie poslancov:  Počet poslancov/počet prítomných poslancov: 5/5 

ZA: 5   PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

     A.2  Za dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu priestorov v suteréne     

     KSB cenovú ponuku od firmy Jukerm – Ľubomír Jurečko 

       1)Tektonika, s.r.o. Turany nad Ondavou – ZA: 0 hlasov  

                2)Jukerm – Ľ. Jurečko – ZA: 3 hlasy  

                 3)Pavol  Gombita – ZA: 0 hlasov 

               Hlasovania sa zdržali 2 poslanci :  Ľ. Jurečko a P. Gombita  

 

A.3  Zrušenie  VZN 1A/2020 

Hlasovanie poslancov:  Počet poslancov/počet prítomných poslancov: 5/5 

ZA: 5   PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

A.4  Prijatie „SADZOBNÍKA POPLATKOV ZA SLUŽBY A ÚKONY 

VYKONÁVANÉ OBCOU  A ZA PRENÁJOM MAJETKU V SPRÁVE OBCE“ 

Hlasovanie poslancov:  Počet poslancov/počet prítomných poslancov: 5/5 

ZA: 5   PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 

 

 berie na vedomie: 

 

B.1  Činnosť obce 

B.2  Stanovisko starostu k doplneniu a úprave niektorých položiek v rozpočte pre rok 

2021 na nasledujúcich zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

B.3  Informáciu ohľadom zverejnenia inzerátu týkajúceho sa ponuky na predaj budovy 

bývalej ZŠ a pozemku na realitných webových stránkach  

 

 ukladá 

 

   C.1   Predložiť cestovné príkazy a realizované cestovné jazdy za obdobie 2019/2020  

            a určiť poverenú osobu, ktorá bude zodpovedná za kontrolu  dokladov 

Termín: na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva   Zodp.: starosta obce 

 



C.2   Vyhotoviť oznámenia pre občanov ohľadom podania a doplnenia daňových 

priznaní z nehnuteľností v prípade nadobudnutia alebo vybudovania nových 

stavieb, taktiež podanie žiadosti a dokladovanie potrebných príloh pre 

oslobodenie od poplatku za TKO a drobný stavebný odpad.  

Termín: do 31.1.2021        Zodp.: starosta obce 

 

 

Podpísané dňa:     

         Mgr. Ján Jakubov  

            starosta obce 

 

 

 

 

  

 

 


