
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

OBCE TURANY NAD ONDAVOU 
8.11.2021 o  17.00 h v zasadačke OcÚ 

 
 

PROGRAM 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Sľub poslankyne 
3. Informácia o činnosti OcÚ (doplnený) 
4. Kontrola plnenia uznesenia 
5. Prieskum trhu – II. Etapa vybudovania chodníka k vojenskému cintorínu 
6. Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 (doplnený) 
7. Pravidelnosť zvolávania zasadnutí OZ (doplnený)  
8. Diskusia 
9. Uznesenie 
10. Záver 
 
Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny podpísaní - starosta obce, poslanci a poslankyňa OZ, hlavný kontrolór obce 
Ing. Ján Polák, 
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 starosta navrhol doplniť do programu bod týkajúci sa informácie o činnosti OcÚ v uplynulom 
období a bod Správa o plnení rozpočtu obce Turany nad Ondavou  k 30.06.2021. Pán poslanec                     
Ľ. Jurečko navrhol doplniť ešte bod ohľadom pravidelnosti zvolávania zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 

Hlasovanie o obsahu programu a doplnení ďalších bodov do programu dnešného zasadnutia:  

ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0   Jednohlasne schválené 

Program dnešného zasadnutia aj s doplnením navrhnutých bodov bol jednohlasne schválený všetkými 
prítomnými poslancami, ktorí boli oprávnení v tomto bode hlasovať. 

 

K bodu č. 2  - Sľub poslankyne 

Ďalšou poslankyňou v poradí sa po vzdaní mandátu poslanca pána Petra Gombitu stala pani Viera 
Pundžáková. Sľub po jeho prečítaní pani poslankyňa podpísala a týmto slávnostne prevzala svoj 
mandát.  

 



K bodu č. 3 a bodu č. 4 -  Informácia o činnosti OcÚ/ Kontrola plnenia uznesenia 

Starosta zhodnotil celkovú činnosť OcÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ.  
Doposiaľ sa zrealizovalo:  

-  vyčistenie hlavného potoka od nánosov blata a opadaného lístia, 
- prebehlo verejné obstarávanie,  na základe ktorého bola uzavretá zmluva o dielo, 

týkajúca  sa rekonštrukcie strechy Domu nádeje, 
- oprava pieskoviska na školskom dvore MŠ, jeho čiastočná modernizácia, taktiež 

modernizácia priestorov MŠ – zakúpenie nového nábytku a učebných pomôcok, 
- ukončenie rekonštrukcie druhej časti posilňovne – kardiozóny, kuchynky, WC a sprchy 

a zakúpenie ďalších fitness strojov a pomôcok, 
- čiastočná modernizácia kancelárie Matričného úradu, 
- Deň MŠ 4.11.2021 – pre najmenších žiakov z MŠ bolo pri príležitosti Dňa Materských 

škôl pripravené milé prekvapenie,   
- prebehlo rokovanie ohľadom rekonštrukcie cesty I/15, ktorá prechádza cez našu obec 

– obec žiada popri rekonštrukcii aj vybudovanie chodníka pozdĺž komunikácie                    
a bude sa spolupodieľať na finančných nákladoch na zostavení projektu pre tento 
chodník- začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2024, 

- smetné koše a nádoby na separovaný zber odpadu boli premiestnené z pôvodného 
miesta na okraji parkoviska pred Obecným úradom na iné miesto v areáli Obecného 
úradu z dôvodu hromadenia odpadu a následného neporiadku od náhodných 
okoloidúcich a rekreantov, 

- starosta informoval o tom, že vojenský cintorín z  I. svetovej vojny bol zapísaný                
do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, 

- boli urobené menšie opravné práce  a údržba starej kaplnky na miestnom cintoríne, 
- je podaná žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na rekonštrukciu 

a modernizáciu kuchyne MŠ. 
V najbližšom čase je naplánované: 

- Podanie žiadosti o dotáciu na podporu funkcií rodiny na MPSVR– konkrétne vybudovanie 
športovo-oddychovej zóny pre všetky generácie na podporu spoločných aktivít v rodinnom 
kruhu, upevňovanie a budovanie vzťahov – nielen rodinných, ale aj medziobčianskych... 

- Modernizácia webovej stránky obce, aby obsahovala všetky potrebné, prehľadné  a najmä 
ľahko dostupné  informácie pre všetkých občanov, 

- Organizovanie akcie Mikuláš 6.12.2021 –  je v štádiu rozhodovania, forma a spôsob 
organizovania tejto akcie závisí od aktuálne platných hygienických opatrení podľa covid 
automatu, 

- Distribúcia kalendárov na rok 2022 do každej domácnosti – predpokladaný termín                  
do konca decembra, 

- Doposiaľ nebola zrealizovaná akcia Deň matiek a otcov a akcia Úcta k starším – vzhľadom      
na aktuálne platné hygienické opatrenia a zákaze organizovania hromadných akcií - 
darčeky pre matky a otcov, jubilantov,  ktoré boli pripravené na tieto akcie budú roznášané 
priamo domov, 

Kontrola plnenia uznesení 
Pán starosta skonštatoval, že väčšina z jednotlivých bodov uznesenia č. 2/2021 bola splnená. Páni 
poslanci otvorili diskusiu k bodu č.6, ktorý sa týkal zaslania výzvy majiteľom nepojazdných vozidiel, 
ktoré dlhodobo stoja na verejnom priestranstve. Napriek zaslanej výzve do dnešného dňa nedošlo 
k náprave, preto páni poslanci navrhujú zaslať opakovanú výzvu s pevne stanoveným termínom                
na odstránenie nepojazdných vozidiel.  
Pán poslanec P. Rybár uvádza, že už dlhšiu dobu sú problémy  s  parkovaním osobných áut                             
na Petejovskej ulici, na ulici „Korea“ – ulice sú samo o sebe dosť úzke a zaparkované autá pozdĺž nich 
ich robia veľmi ťažko prejazdnými. Podotkol, že v zime bude situácia ešte horšia, keďže pri vyhýbaní     
sa stojacim autám môže v prípade šmyku veľmi ľahko dôjsť ku kolízii. Pán poslanec Ľ. Jurečko navrhuje, 



aby sa po potrebných menších stavebných úpravách zakryli priekopy na odvod dažďovej vody. Na ich 
zakrytie by sa mohli použiť betónové panely, všetky výdavky by znášala obec s tým, že  prípravné práce 
a stavebné úpravy by sa urobili na organizovanej akcii spoločnými silami s občanmi. Pán poslanec             
J. Staničár nesúhlasí, podľa jeho názoru by najprv bolo vhodnejšie upozorniť občanov, že takýmto 
parkovaním je ulica ťažko prejazdná a  v zimnom období sú tieto autá prekážkou pri jej údržbe. Taktiež 
uvádza, že každý z týchto občanov má dostatočný priestor na parkovanie  na svojom pozemku –                
vo svojom dvore. Na tomto spôsobe sa nakoniec zhodli všetci poslanci a dotyčným občanom bude 
zaslané upozornenie.  
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 už                                          
na predchádzajúcich zasadnutiach dohodli na zverejnení ponuky  vo výške 85 tisíc Eur na webe – 
realitné internetové stránky – nehnutelnosti.sk, reality.sk a podobne. Táto úloha bude neodkladne      
v čo najkratšom čase splnená.  

 

K bodu č.5 – Prieskum trhu – II. Etapa vybudovania chodníka k vojenskému cintorínu 

Dokumentáciu a doručené cenové ponuky prieskumu trhu predložil starosta obce, pričom zdôraznil,        
že v tejto etape sa ráta aj s finančnou spoluúčasťou obce, keďže dotácia na vybudovanie chodníka 
z MINV je vo výške 4950,- Eur. Ide o nasledujúce 4 ponuky: 

1) Lukáš Frančák-HUGO, Gen.Svobodu 692/17, Svidník v hodnote 12 350,21 Eur 
2) AXA ASISTENT s. r. o., Námestie SNP 538/1, Stropkov v hodnote 10 063,10 Eur 
3) JUHOFOREST s. r. o., Pionierska 357/1, Svidník v hodnote 12 680,92 Eur 
4) Kvetoslava Halachanová, Letná 1568/2, Stropkov v hodnote 8045,18 Eur 

Prítomní poslanci sa jednoznačne zhodli na tom, že ponuka č. 4 bude hneď vyradená z dôvodu doteraz 
nedokončených prác z predchádzajúcej zákazky, ktorá bola zadaná firme pána Halachana. 

Pán poslanec Ľ. Jurečko upozornil na skutočnosť, že aby mohli poslanci správne vybrať najvhodnejšiu 
ponuku, mali by mať k dispozícii jednotlivé cenové ponuky v dostatočnom časovom predstihu – ešte 
pred samotným zasadnutím obecného zastupiteľstva. Taktiež žiadal nahliadnuť do výkresov alebo 
náčrtov budúceho chodníka, na čo pán starosta odpovedal, že ich nemá k dispozícii.  
Páni poslanci si vyžiadali k nahliadnutiu jednotlivé cenové ponuky a taktiež menšiu prestávku                    
na spoločnú diskusiu. Po posúdení jednotlivých ponúk sa nakoniec dohodli, že najvýhodnejšia bude 
druhá najnižšia cenová ponuka od firmy AXA ASISTENT, s. r. o. Stropkov.  

Pani poslankyňa V. Pundžáková upozornila na to, že na mieste plánovaného chodníka -  na jeho hrane 
doň zasahuje novovybudovaná hrobka. Pán poslanec Ľ. Jurečko sa informoval ohľadom šírky budúceho 
chodníka a upozornil na skutočnosť, že kvôli tejto hrobke nebude chodník od Domu nádeje smerom 
hore dostatočne široký na prechod smútočného sprievodu s rakvou, ktorú budú niesť šiesti chlapi. 

Hlasovanie ohľadom návrhu cenovej ponuky na vybudovanie chodníka k vojenskému cintorínu                                     
od  firmy AXA ASISTENT, s.r.o. Stropkov: 

ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1  (Ing. P. Rybár) 

Návrh cenovej ponuky č. 2 bol schválený, firma AXA ASISTENT s.r.o. Stropkov bude realizovať II. Etapu 
vybudovania chodníka k vojenskému cintorínu. 

 



K bodu č. 6 - Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 (doplnený) 
 
Dokumentáciu predložil hlavný kontrolór obce Ing. Ján Polák a zároveň odprezentoval svoje stanovisko 
k polročnému plneniu rozpočtu. Pán kontrolór podal nasledujúci návrh na uznesenie: Obecné 
zastupiteľstvo v Turanoch nad Ondavou v zmysle § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 12 odst. 3 zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov berie na vedomie 
Správu o plnení rozpočtu obce Turany nad Ondavou k 30.06.2021. Konkrétna Správa o plnení rozpočtu 
je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.  
  
 
K bodu č. 7 - Pravidelnosť zvolávania zasadnutí OZ (doplnený)  
 
Pán poslanec Ľ. Jurečko upozornil pána starostu, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa podľa 
zákona o obecnom zriadení musia zvolávať minimálne každé tri mesiace a tiež na skutočnosť,                     
že   po vzdaní sa mandátu poslanca bol povinný zvolať zastupiteľstvo do 60 dní, aby mohol túto funkciu 
prevziať ďalší poslanec. Pán starosta vzal túto výhradu na vedomie a  uznal svoju chybu. Skonštatoval, 
že zasadnutia sa budú v budúcnosti zvolávať v zmysle zákona o obecnom zriadení, v ktorom sa uvádza 
povinnosť  zvolať obecné zastupiteľstvo najmenej raz za tri mesiace.  
 
 
K bodu č. 8 – Diskusia 

Pán poslanec P. Rybár sa informoval ohľadom pracovnej doby učiteľky v MŠ, keďže viacero občanov 
podotklo, že prevádzková doba našej škôlky je nepostačujúca. Pán starosta vysvetlil, že naša materská 
škola má určenú iba poldennú prevádzku, pričom pani učiteľka má plný pracovný úväzok kvôli tomu, 
že je súčasne aj riaditeľkou tejto škôlky. Podotkol, že je s prácou pani učiteľky spokojný. 

Pani poslankyňa V. Pundžáková sa na pána starostu obrátila s otázkou, aká je výška poplatku                       
za organizovanie akcie ako je svadba, kar, atď.  pre cudzích občanov, ktorí nemajú v našej obci trvalý 
pobyt. Pani poslankyni bol predložený aktuálne platný sadzobník poplatkov za služby a úkony 
vykonávané obcou a za prenájom majetku v správe obce č. 1/2021. 

Pán poslanec Ľ. Jurečko upozornil na porušovanie času nočného pokoja v prípade akcií, ktoré boli 
organizované uprostred týždňa. Navrhol, aby sa v prípade organizovania takýchto akcií, ktoré 
neporiada obec a obsahujú aj hudobnú produkciu - uplatňovalo pravidlo, pri ktorom by bol obmedzený 
čas trvania takejto akcie cez pracovný týždeň maximálne do polnoci. 

Páni poslanci sa obrátili aj s otázkou , aký bude ďalší postup v prípade nedokončených prác                                      
zo zákazky pána Halachana. Zároveň hneď navrhli písomne vyzvať pána Halachana na dokončenie prác  
a opravu nedostatkov.  

Pán poslanec Ľ. Jurečko upozornil, že do dnešného dňa neboli usporiadané majetkové účty a urobená 
inventúra, ktorá je podkladom  pre  vykonanie auditu. Je potrebné podľa urobenej fyzickej inventúry 
zo ZŠ vyradiť z evidencie a z účtovníctva tento majetok a zároveň urobiť novú inventúru obecného 
hmotného majetku do konca decembra. Starosta navrhol za členov inventarizačnej komisie všetkých 
prítomných poslancov a poslankyňu, ako aj všetkých administratívnych pracovníkov Obecného úradu. 
Za predsedu inventarizačnej komisie navrhuje pána Ľ. Jurečka. Poslanci sa dohodli, že predsedu 
inventarizačnej komisie si zvolia na prvom zasadnutí inventarizačnej komisie.   

 
 
 



K bodu č. 9 – Uznesenie  
 
Viď nasledujúcu stranu ( na konci zápisnice) 
 
 
 
K bodu č. 10 - Záver 
    
Starosta poďakoval všetkým prítomným poslancom OZ , hlavnému kontrolórovi za účasť a  zasadnutie 
ukončil. 
 

 

 

 

 

Zapísala:      Mgr. Vladimíra Galadíková              

 

 

 

Overovatelia: 

  Ján Mačej                                                                                            

                                                                                                                                  Mgr. Ján Jakubov        

  Ľubomír Jurečko           starosta obce 

            
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZNESENIE Č. 3/2021 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURANY NAD ONDAVOU  
ZO DŇA 8.11.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Turany nad Ondavou  

• schvaľuje: 
 
A.1  Program zasadnutia OZ zo dňa 8.11.2021 a doplnenie navrhovaných bodov   

            Hlasovanie poslancov: Počet poslancov/počet prítomných   poslancov: 5/5               
(oprávnení hlasovať - 4 poslanci)  

  ZA: 4   PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 
 

A.2  Hlasovanie Návrh cenovej ponuky č. 2 – firma AXA ASISTENT, s.r.o. Stropkov na 
vybudovanie chodníka k vojenskému cintorínu 

Hlasovanie poslancov: Počet poslancov/počet prítomných   poslancov: 5/5                
ZA: 4  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1  (Ing. P. Rybár) 

 

• berie na vedomie: 
 
B.1  Činnosť obce 
B.2  Správu o plnení rozpočtu obce Turany nad Ondavou k 30.06.2021  
B.3  Stanovisko hlavného kontrolóra k Správe o plnení rozpočtu k 30.06.2021 

  
 

• Ukladá 
           C.1   Zverejniť ponuku predaja pozemku a budovy bývalej ZŠ na realitných    
                    webových stránkach 
Termín: bezodkladne       Zodp.: starosta obce 

          C.2   odovzdať účtovníčke podklady – inventarizácia majetku ZŠ potrebné pre jeho  
                   vyradenie z účtovnej evidencie 
Termín: bezodkladne       Zodp.: starosta obce 

          C.3   Zaslať opakovanú výzvu na odstránenie nepojazdných vozidiel z verejného     
                   priestranstva s pevným termínom 
Termín: 31.12.2021        Zodp.: starosta obce 

          C.4   Zaslať občanom z ulíc „Petejovská a Korea“ upozornenie ohľadom parkovania   
                  áut na týchto uliciach      
 Termín: 30.11.2021       Zodp.: starosta obce 
 
           
           C.5    vykonať inventarizáciu obecného hmotného majetku 
Termín: 31.12.2021    Zodp.: inventarizačná komisia, starosta obce 



          C.6   akciám s hudobnou produkciou, konaných uprostred pracovného týždňa, ktoré  
                  neorganizuje obec - obmedziť čas ich trvania maximálne do polnoci 
Termín:  stále počas organizovania akcie    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: 31.12.2021       Zodp.: starosta obce 

          C.8  zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva pravidelne každé 2-3 mesiace,    
                  najmenej však raz za 3 mesiace v zmysle zákona o obecnom zriadení 
Termín: vždy         Zodp.: starosta obce 
 

 

 

 

Podpísané dňa:     

         Mgr. Ján Jakubov  

            starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


