
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE TURANY NAD ONDAVOU 

14.12.2020 o 17.00 h v zasadačke OcÚ 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesenia 

    3. Postup pri obstarávaní tovarov a služieb a zadávanie zákaziek (doplnený) 

4. Úprava rozpočtu na rok 2020 

5. Návrh rozpočtu 2021 – 2023 

6. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny podpísaní - starosta obce, poslanci OZ, hlavný kontrolór obce Ing. Ján Polák, 

Občania – p. Anna Majerníková 

 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. 

Pán poslanec Ľ. Jurečko podal návrh na zmenu programu – doplnenie ako bod č. 3 – Prerokovanie 

postupu pri obstarávaní tovarov a služieb a zadávanie zákaziek do hodnoty 5000,- Eur.  

Hlasovanie o obsahu programu a doplnení ďalšieho bodu programu dnešného zasadnutia OZ:  

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

Program dnešného zasadnutia aj s doplnením navrhnutého bodu bol jednohlasne schválený 

všetkými prítomnými poslancami. 

K bodu č. 2  - Kontrola plnenia uznesenia 

Starosta zhodnotil celkovú činnosť OcÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ. Skonštatoval, že takmer 

väčšina z jednotlivých bodov uznesenia bola splnená. Do dnešného dňa nebol splnený bod týkajúci sa 

vykonania inventarizácie majetku obce. Termín na jej vykonanie stále trvá, je obtiažne získať 

korektné podklady pre prípravu inventarizácie, zoznam, ktorý máme k dispozícii nie je kompletný. 

Hlavný kontrolór navrhuje vyžiadať podklady a evidenciu majetku od účtovníčky, pričom 

najpodstatnejšie v tomto zozname sú budovy a pozemky, ich hodnota a odpisový plán.  Taktiež 



podotkol, že je dôležité, aby neboli tieto úkony vykonávané na konci roka, ale v dostatočnom 

časovom predstihu.  

Čo sa týka úlohy z uznesenia – vyžiadanie cenovej ponuky od telekomunikačných spoločností pre 

výber cenovo najvýhodnejšej možnosti – dopyt po týchto službách bol z našej strany vyžiadaný, je 

potrebné počkať na vyjadrenie a zaslanie cenovej ponuky od všetkých operátorov. 

Úloha, ktorá stále trvá je aj zverejnenie ponuky na predaj pozemku a budovy bývalej ZŠ so súpisným 

číslom 90 postavenej na pozemku KNC 2, pozemku KNC, zastavanej plochy a nádvoria vo výmere    

599 m2, novovytvoreného pozemku KNC 3/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3354 m2, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Turany nad Ondavou zapísaných na LV č. 400. Poslanci sa dohodli na 

zverejnení ponuky  vo výške 85 tisíc Eur na webe – realitné internetové stránky – nehnutelnosti.sk, 

reality.sk a podobne, v prípade potreby aj v podobe inzerátu v regionálnych denníkoch.  Hlavný 

kontrolór uvádza, že by sme sa mali pridržiavať odhadu, ktorý je pre nás smerodajný a stanoviť si 

časovú lehotu na predaj tejto nehnuteľnosti a pozemku -  napríklad do konca volebného obdobia. 

K bodu č. 3 – Postup pri obstarávaní tovarov a služieb a zadávanie zákaziek 

Pán poslanec Ľ. Jurečko poukazuje na dôležitosť určenia presného postupu pri obstarávaní tovarov 

a služieb a zadávanie zákaziek v hodnote od 1000 do 5000 Eur, tak aby bola zabezpečená 

transparentnosť obstarávania. Taktiež je dôležité zabezpečiť dostatočnú informovanosť poslancov 

a aj občanov zo strany OcÚ o týchto zákazkach. Zákazky by mali mať aj ponuky a uzavreté zmluvy 

o dielo a mali byť včas zverejnené na webovej stránke našej obce. 

Pán poslanec navrhuje dodržiavanie nasledujúceho postupu: 

-  obec vypracuje opis   predmetu zákazky (aký tovar alebo službu obstaráva) , pri 

stavebných zákazkach popis požadovaných prác,  

- Zaslanie žiadosti, alebo priame oslovenie dodávateľov na vypracovanie cenových ponúk    

- minimálne 3 ponuky, 

- Zápis o vyhodnotení ponúk, služby a stavebné zákazky – uzavrieť zmluvu a uverejniť ju    

na webovej stránke obce  

Na otázku hlavného kontrolóra ohľadom toho, kto bude zodpovedný za vyhodnotenie a výber 

z týchto ponúk, bolo odpovedané, že zodpovednosť pri vyhodnocovaní a výbere konečného 

dodávateľa bude v kompetencii poslancov a starostu obce. 

K bodu č.4 – Úprava rozpočtu na rok 2020  

Dokumentáciu predložil starosta obce, svoje stanovisko voči tejto úprave rozpočtu na rok 2020  

odprezentoval hlavný kontrolór obce.  Vo svojom stanovisku vysvetlil túto úpravu rozpočtu 

rozpočtovým opatrením č. 1 –  uvádza, že je spracovaný v súlade so zákonom o obecnom zriadení – 

boli dodržané všetky zákonné náležitosti a lehoty , bol zverejnený na webovej stránke obce 15 dní 

pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva – viď prílohu zápisnice a stanovisko hlavného 

kontrolóra. 

Hlavný kontrolór obce odporúča schváliť zmenu rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1 

a zobrať na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na zmenu rozpočtu obce Turany 

nad Ondavou  pre rok 2020  rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 



Vyjadrenie k zmene rozpočtu :  

Pán starosta uvádza, že prišla ponuka na vykrytie schodku podielových daní, ktorú sme využili a tým 

sa navýšili príjmy, ďalej  bola zabezpečená strava pre personál počas testovania na ochorenie       

Covid-19 – čo pre našu obec boli zvýšené výdavky.  

Podľa pána poslanca Ľ. Jurečka musíme rátať s tým, že budeme mať výdavky na opravu napr. Domu 

nádeje. Hlavný kontrolór odporúča venovať sa tejto téme v ďalšom bode, resp. neskôr po schválení 

rozpočtu na rok 2021 – 2023.  

Bol podaný návrh na hlasovanie o zmene rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 

Hlasovanie : 

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

 

K bodu č. 5 - Návrh rozpočtu 2021 – 2023 

 

Dokumentáciu predložil starosta obce, svoje stanovisko voči tomuto návrhu rozpočtu na rok          

2021 – 2023  odprezentoval hlavný kontrolór obce.  Hlavný kontrolór odporúča schváliť predložený 

návrh rozpočtu na rok 2021 a zobrať na vedomie  viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023. 

Zdôrazňuje, že návrh rozpočtu pre obdobie rokov 2022 – 2023 je iba orientačný a nie je záväzný, 

záväzný je rok  2021. Starosta obce objasnil mzdové položky týkajúce sa pracovníčok MŠ 

a pracovníkov OcÚ a poukázal na to, že v blízkej budúcnosti je najdôležitejšia rekonštrukcia strechy 

Domu nádeje, ktorá sa bude realizovať až po verejnom obstarávaní. Rozhodnutie ohľadom účelu 

využitia finančných prostriedkov je na rozhodnutí poslancov.  

Rozpočet na obdobie 2021 – 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra – viď prílohu zápisnice 

 Vyjadrenia a otázky pánov poslancov: 

Z prítomných poslancov nemá  nikto výhrady k návrhu rozpočtu na rok 2021 a výhľadové rozpočty 

2022 -2023. 

 

Hlasovanie ohľadom návrhu rozpočtu na rok 2021 : 

ZA: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0      Jednohlasne schválené 

 

K bodu č. 6 - Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch 

 

Na  základe pripomienky  bola vykonaná úprava v návrhu VZN – položky čl. V  Daň zo stavieb, bod e) 

a bod f) zníženie z 0,664 Eur na 0,600 Eur. 

Zdôvodnenie zvýšenia daní pre občanov – obec dopláca príliš  vysokú sumu na odvoz komunálneho 

odpadu, je potrebné v rámci možností túto sumu znížiť. 

Poplatky za odvoz komunálneho odpadu sa každoročne zvyšujú, je potrebné viac informovať občanov 

o výhodách triedenia odpadu.  

Hlasovanie o návrhu VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch s  účinnosťou od 1.1.2021: 

ZA: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 0                                                        Jednohlasne schválené 

 

 

 



K bodu č. 7 a č. 8 – Rôzne a diskusia 

Pán poslanec Ľ. Jurečko upozorňuje na skutočnosť, že od 1.1.2021 by mal byť obcou podľa zákona 

zabezpečený zber komunálneho biologického odpadu z  domácností. Pán starosta na základe 

informácií z Porád starostov uvádza, že zber a odvoz biologického komunálneho odpadu sa netýka 

obcí, ktoré v uplynulých rokoch zabezpečili pre občanov kompostéry prostredníctvom mestského 

podniku Služba Stropkov   a  zákon umožňuje likvidovať  tento odpad uložením do kompostérov. 

Pani A. Majerníková uvádza, že v obci je mnoho občanov, ktorí si vybudovali rôzne stavby 

a prístrešky, niektoré nemajú povolenie zo stavebného úradu a títo občania nemajú ani aktualizované 

daňové priznania o tieto drobné stavby, ktoré podliehajú zdaneniu. Odporúča, aby sa 

prostredníctvom satelitných snímok zistil stav týchto stavieb v obci, porovnali sa výsledky s údajmi 

uvedenými v daňových priznaniach. Pán poslanec P. Gombita konštatuje, že je potrebné na základe 

oficiálnej cesty v zmysle zákona vyzvať občanov na aktualizáciu a doplnenie daňového priznania 

o predmetné novovybudované garáže, drobné stavby, ktoré podliehajú zdaneniu. Úlohou starostu je 

v najbližšej dobe kontaktovať stavebný úrad ohľadom poskytnutia presných informácií, aké 

konkrétne parametre majú mať tieto drobné stavby, ktoré  podliehajú zdaneniu. 

Starosta uvádza, že do budúcna sa uvažuje o rekonštrukcii a modernizácii vybavenia kuchyne pri KSB 

– teda ide o zakúpenie nových strojov, spotrebičov a náradia, zrealizovanie plynovej prípojky 

prostredníctvom nejakého projektu. Hlavný kontrolór skonštatoval, že bude potrebné, aby sa 

poslanci stretli, spísal sa zoznam konkrétnych prác a vybavenia, ktoré je nevyhnutné riešiť. A potom 

na základe úpravy rozpočtu nakúpiť vybavenie kuchyne, konkrétne strojov, ktoré majú vysokú 

nákupnú cenu. Podľa pána poslanca Ľ. Jurečka nie je potrebné nakupovať takéto nákladné kuchynské 

vybavenie, keďže kuchyňa pri KSB sa nevyužíva pravidelne. Stavebné úpravy a zavedenie plynovej 

prípojky sú nevyhnutné, ak by to bolo možné, mohlo by to byť zrealizované s finančnou podporou 

nejakého projektu. 

Ďalším problémom v našej obci je nedostatočné osvetlenie a rozhlas. Starosta uvádza, že sú firmy, 

ktoré dokážu opravy osvetlenia aj rozhlasu zrealizovať naraz a na splátky, bez výrazného finančného 

zaťaženia obce. Počas splácania splátok je garantovaný záručný servis- ide o rozloženie splátok          

na 6 rokov. Hlavný kontrolór odporúča sledovať aj zverejnené projekty na rozvoj obce                                    

so spolufinancovaním obce  a podľa možností sa do nich zapojiť. Po preverení týchto zverejnených 

výziev na rozvoj obce si môžeme vyžiadať  projekt a cenovú ponuku od dodávateľa svetiel 

a ozvučenia rozhlasu. 

Starosta informuje o zorganizovaní Mikuláša pre deti, ktoré sa uskutočnilo 6.12.2020 v miestnom 

kostole. Do budúcna sa uvažuje o konaní tejto akcie na voľnom priestranstve, s nejakým sprievodným 

programom a aj s aktívnou pomocou poslancov.  

Začiatkom decembra 2.12.2020 bolo opäť  po rokoch zorganizované Uvítanie novorodených detí       

do života obce, ktoré prebehlo v súlade s platnými protiepidemiologickými opatreniami s účasťou 

maximálne 6 osôb. V tejto milej akcii chceme určite pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. 

Starosta uvádza, že zostáva ešte rozdať pozornosť v podobe balíčkov  pre na našich jubilantov,  ktoré 

v momentálnej epidemiologickej situácii a vzhľadom na to, že ide o najohrozenejšiu časť obyvateľstva  

nie je vhodné a ani možné zrealizovať. Táto povinnosť sa nám presúva do budúceho roka. 



Tento rok sa vzhľadom na momentálny epidemiologický stav a na žiadosť Úradu verejného 

zdravotníctva  vo Svidníku nebude organizovať ani ohňostroj a ani žiadne akcie pre občanov.  

Pán poslanec J. Staničár vyjadril svoj názor ohľadom murovaných stavieb pri Petejovskom cintoríne – 

toto konanie je protizákonné. Starosta uvádza, že je to v štádiu riešenia s pracovníčkami stavebného 

úradu a keďže nemáme žiadne informácie o majiteľoch týchto stavieb, je riešenie obtiažne. 

Kontajner pri Dome nádeje – nachádza sa tam odpad, ktorý tam nepatrí a je potrebné vyriešiť túto 

situáciu, lebo aj vzhľadom na hmotnosť a množstvo tohto odpadu obec dopláca nemalé financie za 

odvoz odpadu z tohto kontajnera. Poslanci navrhujú nainštalovať v blízkosti kontajnera fotopascu 

spolu s upozornením, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Súčasne s fotopascou 

vyvesiť aj oznam, aby sa do kontajnera nevhadzoval stavebný odpad. 

 

K bodu č. 9 – Záver 

    

Starosta  poďakoval všetkým prítomným poslancom OZ , hlavnému kontrolórovi a aj prítomnej 

verejnosti za účať a  zasadnutie ukončil. 

 

 

Zapísala:      Mgr. Vladimíra Galadíková              

 

 

Overovatelia: 

  Ján Mačej                                                                                            

                                                                                                                                  Mgr. Ján Jakubov        

  Ľubomír Jurečko           starosta obce 

            

   

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 5/2020 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURANY NAD ONDAVOU ZO DŇA 

14.12.2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Turany nad Ondavou  

 schvaľuje: 

 

A.1  Program zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2020 a doplnenie bodu č. 3 

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

ZA: 5   PROTI: 0 ZDRŢAL SA: 0 

 

A.2  Zverejnenie ponuky vo výške 85-tisíc Eur na predaj pozemku a budovy bývalej 

ZŠ so súpisným číslom 90 postavenej na pozemku KNC 2, pozemku KNC, zastavanej 

plochy a nádvoria vo výmere    599 m
2
, novovytvoreného pozemku KNC 3/1, zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 3354 m
2
, nachádzajúcich sa v k.ú. Turany nad Ondavou 

zápísaných na LV č. 400 na webových stránkach s realitami a nehnuteľnosťami. 

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

ZA: 5   PROTI: 0 ZDRŢAL SA: 0 

 

A.3  Úprava rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

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

ZA: 5   PROTI: 0 ZDRŢAL SA: 0 

 

A.4  Návrh rozpočtu 2021    

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

ZA: 5   PROTI: 0 ZDRŢAL SA: 0 

 

A.5 Návrh VZN o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v obci Turany nad Ondavou  č. 1/2020    

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

ZA: 5   PROTI: 0 ZDRŢAL SA: 0 

 

 

 berie na vedomie: 

 

B.1  Činnosť obce 

B.2  Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu na rok 2020  

B.3  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021 

B.4  Výhľadový rozpočet na obdobie rokov 2022-2023 

B.5  Ţiadosť RÚVZ vo Svidníku ohľadom neorganizovania podujatí pre občanov,      

        posedenia a silvestrovský ohňostroj  



B.6 Informáciu starostu ohľadom likvidácie biologického komunálneho odpadu     

                   v našej obci prostredníctvom kompostérov 

 B.7 Informáciu starostu o organizovaní Uvítania detí do ţivota v nasledujúcich  

       rokoch 

 

 

 

 Ukladá 

           C.1   Zverejniť ponuku predaja pozemku a budovy bývalej ZŠ na realitných    

                    webových stránkach 

Termín: priebežne počas budúceho roka    Zodp.: starosta obce 

          C.2   Vyţiadať si podklady – evidencie majetku potrebné pre vykonanie    

                    inventarizácie od účtovníčky 

Termín: priebežne počas budúceho roka    Zodp.: starosta obce 

          C.3   Cenová ponuka od telekomunikačných spoločností  

Termín: realizuje sa        Zodp.: starosta obce 

          C.4   Zabezpečenie transparentnosti obstarávania dodrţiavaním postupu pri      

           obstarávaní tovarov a sluţieb a zadávaní zákaziek v hodnote od 1000 do 5000 

Eur. Termín: stále počas obstarávania služieb, tovarov  a  zákaziek Zodp.: starosta obce 

 

          C.5    Kontaktovať pracovníkov stavebného úradu ohľadom poskytnutia  

                    informácií o parametroch drobných stavieb, ktoré podliehajú zdaneniu. 

Termín: 31.1.2021       Zodp.: starosta obce 

          C.6   Preveriť projekty a výzvy na rozvoj obce a vyţiadať si cenovú ponuku              

                   od dodávateľov svetiel  a ozvučenia rozhlasu 

Termín: trvá         Zodp.: starosta obce 

 

          C.7   Inštalovať pri Dome nádeje fotopascu, aby bolo viditeľné okolie pri  

                   kontajneri a vyvesiť upozornenie o okolí monitorovanom kamerovým     

                   systémom, vyvesiť oznam o zákaze vyhadzovania stavebného odpadu               

                   do tohto kontajnera. 

Termín: 31.1.2021       Zodp.: starosta obce 

 

 

 

Podpísané dňa:     

         Mgr. Ján Jakubov  

            starosta obce 



 

 

 

 

  


