
Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Turany nad Ondavou konaného dňa  3. júla 2020  o 17:30 hod.

v zasadačke OcÚ

 Program

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesenia 

    Predkladá Mgr. Ján Jakubov, starosta obce

3. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2019

    Predkladá Ing. Ján Polák, hlavný kontrolór obce

4. Vstup do klubu akcionárov Vvs. a.s. Košice

    Predkladá Mgr. Ján Jakubov, starosta obce

5. Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Uznesenie 

9. Záver

Prítomní: 

- podľa prezenčnej listiny 

 p. Anna Majerníková, 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  spolu s rozpočtom

obce zaslaný  pred zasadnutím OZ mailom. 

Počet prítomných poslancov: 5 , neprítomní: 0, teda zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce Turany nad Ondavou je uznášaniaschopné. 

Na  návrh  poslanca  Ľ.  Jurečka  dal  starosta  hlasovať  o  obsahu  dnešného  programu,

konkrétne  o  doplnení  bodu  programu,  ktorý  sa  týka  návrhu  VZN  týkajúceho

sa uplatňovania miestnych poplatkov na území obce. 

Za: 5    Proti: 0   Zdržal sa: 0

Po  tomto  jednohlasnom  schválení  všetkými  prítomnými  poslancami  starosta  obce

skonštatoval, že návrh VZN týkajúci sa miestnych poplatkov a daní na území obce bude

do programu dnešného zastupiteľstva doplnený.       



K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesenia . 

Starosta  obce  zhodnotil  celkovú  činnosť  OcÚ  od  predchádzajúceho  zasadnutia  OZ.

Skonštatoval,  že  takmer  väčšina  z  jednotlivých  bodov  uznesenia  z predchádzajúceho

zasadnutia bola splnená.

Z uznesenia zo dňa 16.12.2019 nebol splnený bod týkajúci sa vykonania inventarizácie

majetku obce. Starosta obce navrhol, aby bola inventarizácia obecného majetku urobená

za  prítomnosti  všetkých  poslancov  OZ,  ktorí  budú zároveň  aj  členmi  inventarizačnej

komisie. Návrh termínu splnenia tohto bodu je do 30.septembra 2020.

 

K bodu č. 3 – Prerokovanie záverečného účtu za rok 2019

Dokumentáciu predložil  hlavný kontrolór obce Ing.  Ján Polák a taktiež odprezentoval

svoje  stanovisko  k  záverečnému  účtu  obce  za  rok  2019.   Zo  stanoviska  hlavného

kontrolóra vyplýva, že záverečný účet obce je spracovaný v súlade s právnymi normami

a bola dodržaná aj lehota jeho zverejnenia na webovej stránke obce a informačnej tabuli

pre prípadné  pripomienkovanie občanov.

Zároveň upozornil na zverejňovanie materiálov na webovej stránke obce a dodržiavanie

časových  lehôt  zverejňovania  a  na  dodržanie  auditu  zo  strany  obce  do  konca

kalendárneho roka, aby nedošlo k porušeniu zákona.

Hlavný kontrolór obce odporúča, aby bolo celoročné hospodárenie obce schválené bez

výhrad. Na základe tohto odporúčania prebehlo hlasovanie ohľadom záverečného účtu

obce za rok 2019 a celoročného hospodárenia obce za rok 2019 bez výhrad. 

Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 2

Starosta skonštatoval, že záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019

bez výhrad boli schválené.

Záverečný  účet  obce  a  celoročné  hospodárenie  za  rok  2019,  ktorých  sa  týkalo

predchádzajúce hlasovanie sú uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.

K bodu č. 4 – Vstup do klubu akcionárov Vvs. a.s. Košice

Starosta obce najprv informoval prítomných o možnosti vstupu, vysvetlil výhody vstupu

do  klubu  akcionárov  a  nakoniec  prezentoval  svoje  stanovisko  voči  tomuto  návrhu.

Následne sa hlasovalo o návrhu vstupu do klubu akcionárov Vvs. a.s. Košice.

Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Hlasovanie bolo jednohlasne schválené všetkými prítomnými poslancami.



K bodu č. 5  - Návrh VZN obce Turany nad Ondavou o uplatňovaní miestnych 

poplatkov na území obce

Návrh predložil  a  prezentoval  starosta  obce.  Všeobecne záväzné nariadenie  podrobne

upravuje podmienky ukladania poplatkov za služby poskytnuté obcou občanom alebo

právnickým osobám,  ktoré  majú  súkromno-právny charakter  a  nemôžu  byť  upravené

VZN ako správny poplatok alebo miestny poplatok. Teda týka sa poplatku za prenájom

kultúrnej  miestnosti,  domu  nádeje,  sociálnej  budovy,  za  prenájom  majetku  obce,

poplatok  za  poskytované  služby  a  za  požičiavanie.  Výška  správnych  poplatkov  sa

nemenila, keďže je priamo určená konkrétnymi položkami v zákone NR SR  č. 145/1995

Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov /overenie podpisu, vydanie

osvedčenia, potvrdenie o trvalom pobyte/. 

Konkrétne  zmeny  poplatkov  za  prenájom  miestnosti,  prenájom  majetku  obce,  za

poskytované  služby  sú  uvedené  v  návrhu  VZN  v  prílohe,  ktorá  je  súčasťou  tejto

zápisnice.

 
Na základe návrhu poslancov prebehlo hlasovanie týkajúce sa zvýšenia týchto poplatkov

a  aj  nájomného  pre  občanov,  ktorí  majú  v  prenájme  tieto  priestory  využívané  na

podnikateľské účely alebo na súkromné účely: 

1.) potraviny,  ktoré  užívajú  priestory,  kde  majú  zabezpečené  a  dostupné  všetky

inžinierske  siete,  sú  vykurované  a  využívajú  aj  internetové  pripojenie  poskytnuté

Obecným úradom    -     na 120 eur/mesačne, 

2.) priestory  v  prenájme  na  podnikateľské  účely  /nevykurované,  bez  energií/

-         na 15 eur/mesačne

3.)  garáže využívané občanmi na súkromné účely (nevykurované, bez inžinierskych

sietí) -  na 12 eur mesačne. 

Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Starosta  skonštatoval,  že  návrh  týkajúci  sa  zvýšenia  nájomného  a  poplatkov  bol

jednohlasne schválený všetkými prítomnými poslancami.

K bodu 6 -  Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií

Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií sa bude v nasledujúcom období realizovať

na základe vývoja momentálnej situácie súvisiacej  so šírením pandémie koronavírusu



a ochorenia COVID-19. Prítomní poslanci sa spoločne zhodli na tom, že športové hry,

ktoré sa konali každoročne, sa tohto roku realizovať nebudú. Čo sa týka organizovania

Mesiaca úcty k starším v októbri – nebolo  jednoznačne rozhodnuté,  akým spôsobom

a  kedy  sa  bude  konať,  keďže  staršie  osoby  patria  medzi  rizikovú  skupinu  najviac

ohrozenú ochorením COVID-19. Starosta pripustil, že túto akciu je možné zrealizovať za

predpokladu,  že  budú  dodržané  prísne  hygienické  opatrenia  a   nariadenia  Úradu

verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR, ktoré budú aktuálne v čase konania

tejto akcie.

K bodu  č. 7 a 8 -  Rôzne a diskusia

Poslanec  Ing.  Peter  Rybár  zhodnotil  celkovú  rekonštrukciu  vojenského  cintorína

z obdobia 1.svetovej vojny a poukázal na zistené závažné pochybenia. Zistené chyby sa

týkajú  umiestnenia  vojenského  cintorína,  orientácie  a  umiestnenia  hrobových  miest,

počtu hrobových miest a umiestnenie krížov, tvar nerezovej tabule – hviezdy, zámeny

číslovania hrobov a mien padlých vojakov v hrobových miestach. Taktiež ako závažnú

chybu uviedol nevhodný použitý materiál na oplotenie vojenského cintorína a prístupový

chodník. Po spoločnom prerokovaní tejto situácie sa poslanci a starosta obce dohodli na

tom,  aby boli na vojenskom cintoríne vykonané opravy týchto chýb, ktoré je možné

zrealizovať v čo najkratšej časovej lehote.

V  diskusii  sa  poslanec  Peter  Gombita  obrátil  na  starostu  s  pripomienkou  ohľadom

nedostatočnej  informovanosti  poslancov  OZ  a  nedostatočnej  vzájomnej  komunikácii

medzi poslancami a starostom obce. Narážal na realizáciu projektu novej autobusovej

zastávky  a  oplotenia   ihriska,  o  ktorom  nemali  niektorí  poslanci  žiadne  alebo

nedostatočné informácie. Poslanci požiadali starostu o predloženie rozpočtu autobusovej

zastávky a oplotenia ihriska a súpisu vykonaných prác na týchto projektoch.

Poslanci  upozornili  na  konanie  kultúrno-spoločenských  akcií  v  KSB  a  na  to,  že

v súvislosti s momentálnou situáciou so šírením pandémie koronavírusu je nevyhnuté,

aby  v  čase,  kedy  sa  tieto  akcie  konajú,  bol  areál  MŠ  zabezpečený  proti  vstupu

neoprávnených osôb a znečisteniu areálu / uzamknúť brány/.

Starosta obce informoval prítomných aj o konaní dnešnej akcie – na základe platných

nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR – je povolené zhromaždenie  do 1000 osôb.

Za dodržanie týchto platných hygienických opatrení a maximálneho povoleného počtu

zhromaždených osôb zodpovedá usporiadateľ tejto akcie.



Na základe  sťažnosti  dotknutých občanov a v súlade s  platnými  právnymi  predpismi

a legislatívou bola pánovi Ž. doručená urgentná výzva na odstránenie navozenej zeminy

a pokosenie  areálu  bývalej  ZŠ.  Poslanci  sa  dohodli  na tom,  aby v prípade  ignorácie

a neodstránenia tejto zeminy ani po opätovnej výzve, bolo dotyčnému uložená platba za

nájom za užívanie priestranstva, na ktorom sa nachádza predmetná navozená zemina.

Podobná  výzva  bude  na  základe  sťažností  občanov  zaslaná  aj  majiteľom  ostatných

pozemkov, ktorí nedodržali zákon a zatrávnené plochy a záhrady neboli pokosené aspoň

1x   do 15.júna 2020.

K bodu  č.9-  Uznesenie 

Bolo prednesený návrh uznesenia č. 2/2020 a na základe hlasovania bolo toto uznesenie 

č.2/2020 prijaté, viď príloha.

K bodu č. 10 – Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom OZ, hlavnému kontrolórovi a aj 

prítomnej verejnosti za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísala:       Anna Majerníková           

Overovatelia:

  Ján Mačej                                                                                                  

  Ľubomír Jurečko

 



UZNESENIE  Č. 2  /2020

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURANY NAD ONDAVOU
 ZO DŇA 3.7.2020

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Turany nad Ondavou

 Schvaľuje:

                      
     A.1   Program zasadnutia OZ dňa 3.7.2020 a doplnenie bodu Návrh VZN o 

   uplatňovaní miestnych poplatkov a daní                              

                 Hlasovanie poslancov :        Počet poslancov: 5   Prítomní poslanci :5 

                                           Za : 5              Proti:0               Zdržal sa : 0

                  Za:  Mgr. J.Staničár, Ľ. Jurečko, J. Mačej, Ing. Peter Rybár, Peter Gombita

   A.2    Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 

                Hlasovanie poslancov :         Počet poslancov: 5   Prítomní poslanci :5

                                            Za: 3      Proti: 0          Zdržal sa : 2

       Za :Mgr. J.Staničár, Ľ. Jurečko, J. Mačej Zdržali sa: P.Gombita, Ing. P. Rybár 

    A.3    Vstup do klubu akcionárov Vvs. a.s. Košice 

                   Hlasovanie poslancov: Počet poslancov: 5    Prítomní poslanci: 5

                                            Za: 5      Proti: 0          Zdržal sa : 0

        Za: Mgr. J.Staničár, Ľ. Jurečko, J. Mačej, P.Gombita, Ing. P. Rybár 

    A. 4    Návrh VZN obce Turany nad Ondavou o uplatňovaní miestnych poplatkov
    na území obce 

                   Hlasovanie poslancov:   Počet poslancov: 5    Prítomní poslanci: 5

                                            Za: 5      Proti: 0          Zdržal sa : 0

                            Za: Mgr. J.Staničár, Ľ. Jurečko, J. Mačej, P.Gombita, Ing. P. Rybár 

 Berie na vedomie: 

    B.1 Činnosť obce 

    B.2 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019

    B.3 Vstup do klubu akcionárov Vvs. a.s. Košice  

    B.4 Návrh VZN ohľadom miestnych poplatkov na území obce



    B.5  Vytvorenie inventarizačnej komisie zloženej z poslancov OZ a pracovníkov 
OcÚ a vykonanie inventarizácie majetku obce 

    B.6   Zrušenie tohtoročných kultúrno-spoločenských akcií v súvislosti s vývojom   
 situácie okolo pandémie koronavírusu a ochorenia Covid-19

     

 Ukladá:

C.1 Vytvorenie inventarizačnej komisie a vykonanie inventarizácie    
        celkového majetku  obce

                Termín:  do 30.9.2020                       Zodp. : Starosta obce a poslanci OZ

C.2 Preverenie výšky telekomunikačných poplatkov a prípadná zmena 
poskytovateľa telekomunikačných služieb

                 Termín: do 30.9.2020                        Zodp. : Starosta obce

C.3 Predloženie polročnej správy o hospodárení obce a plnení rozpočtu za 
1.polrok 2020

     Termín : do 30.9.2020                        Zodp.: Starosta obce

C.4 Oprava chýb na vojenskom cintoríne, ktorú je možné zrealizovať podľa 
pôvodného projektu

      Termín: do 30.9.2020                    Zodp.: Starosta obce

C.5 Predložiť  rozpočet  autobusovej  zastávky  a  oplotenia  ihriska  súčasne
so súpisom vykonaných prác

     Termín: do 30.9.2020                          Zodp.: Starosta obce

C.6 Zamykať brány areálu MŠ v čase konania akcií v KSB

      Termín: vždy v čase konania akcie       Zodp.: Starosta obce

C.7 Zaslanie výzvy občanom, ktorí nemajú splnenú zákonnú povinnosť 
ohľadom pokosenia zatrávnených plôch a záhrad

Termín: do 31.7.2020                   Zodp.: Starosta obce

C.8  Zverejňovanie materiálov na webovej stránke a informačnej tabuli obce 
a zlepšenie komunikácie a informovanosti  medzi poslancami OZ a 
starostom

      Termín: vždy                                  Zodp.: Starosta obce a poslanci OZ

                                                 

Podpísané dňa: 

Mgr. Ján Jakubov

                                                    starosta obce




