
Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turany 
nad Ondavou konaného dňa  23.10.2020 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ 

 
 Program 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesenia  

    Predkladá Mgr. Ján Jakubov, starosta obce 

3. Polročná správa o plnení rozpočtu obce Turany nad Ondavou k 30.6.2020 

    Predkladá Ing. Ján Polák, hlavný kontrolór obce 

4. Návratná finančná výpomoc z MF SR na kompenzáciu výpadku daní 

    Predkladá Mgr. Ján Jakubov, starosta obce 

5. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady 

6. Určenie zapisovateľa zápisníc zo zasadnutí OZ 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10. Záver 

 

Prítomní:  

Podľa prezenčnej listiny podpísaní - starosta obce, poslanci 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 emailom  

pred zasadnutím OZ.  

Počet prítomných poslancov: 3 , neprítomní: 2 – Ing. Peter Rybár, ktorý svoju 

neprítomnosť ospravedlnil a  Peter Gombita, ktorý vopred oznámil, že z pracovných 

dôvodov bude meškať.   

Starosta zároveň skonštatoval, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Turany nad 

Ondavou je uznášaniaschopné. Program dnešného zasadnutia bol jednohlasne schválený 

všetkými prítomnými poslancami.     



K bodu č. 2 - Kontrola plnenia uznesenia .  

Starosta obce zhodnotil celkovú činnosť OcÚ od predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

Skonštatoval, že väčšina z jednotlivých bodov uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

bola splnená. 

Boli zhodnotené výsledky vyplývajúce z vykonanej inventúry majetku zo dňa 11.9.2020. 

Na základe zistenia, že hodnota majetku obce je neaktuálna, sa hlavný kontrolór obce 

vyjadril, že v tejto situácii je najvhodnejšie vyžiadať si účtovné podklady od poverených 

osôb, aby sa zistil druh evidovaného majetku a pozemkov a  ich hodnota podľa 

účtovníctva. Inventarizácia sa bude opakovať po aktualizácii evidencie majetku 

v účtovníctve. Zverejňovanie dokumentov a materiálov na webovej stránke obce sa 

realizuje priebežne. Na vojenskom cintoríne boli opravené  niektoré chyby, ktoré bolo 

možné  zrealizovať podľa pôvodného projektu. Bola podaná ústna reklamácia, dodávateľ 

prisľúbil vykonanie nápravy. 

 

K bodu č. 3 – Polročná správa o plnení rozpočtu obce Turany nad Ondavou. 

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

svoje stanovisko voči polročnému plneniu rozpočtu. Do rozpočtu je potrebné doplniť 

príjmy za aktivačných pracovníkov z ÚPSVR a príjmy za deti v predškolskom veku 

a v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú MŠ. 

Hlasovanie  o polročnom plnení rozpočtu: 

Za: 3   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že polročná správa o plnení rozpočtu bola jednoznačne schválená 

všetkými prítomnými poslancami. 

Konkrétna správa o plnení rozpočtu je uvedená v prílohe, ktorá je súčasťou tejto 

zápisnice. 

K bodu č. 4 – Návratná finančná výpomoc z MF SR na kompenzáciu výpadku daní 

Návrh ohľadom podania žiadosti návratnej finančnej výpomoci na MF SR kvôli 

kompenzácii výpadku daní predložil starosta obce. Prítomným vysvetlil, že ide 

o bezúročnú pôžičku na pokrytie schodku daní vo výške 7.300 Eur, doba splácania          

je rozvrhnutá na štyri roky. Hlavný kontrolór obce pripravil všetky podklady potrebné pre 

hlasovanie a schválenie tejto výpomoci a skonštatoval, že naša obec spĺňa podmienky pre 

poskytnutie tejto finančnej výpomoci. Počas rokovania tohto bodu sa na zasadnutie 

dostavil aj poslanec Peter Gombita, ktorý svoje meškanie ospravedlnil. 

Hlasovanie ohľadom požiadavky obce na návratnú výpomoc: 

Za: 4 Proti: 0    Zdržal sa: 0 



Návratná finančná výpomoc z MF SR na kompenzáciu výpadku daní bola jednohlasne 

schválená. 

 

K bodu č. 5 – Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za  komunálne odpady. 

Počas tohto predbežného prerokovania návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli upravené jednotlivé 

položky týkajúce sa výmery: 

- základov a sadzieb daní z nehnuteľností, 

- daň za psa, 

-  sadzba poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, 

- oslobodenie od dane a odpustenie poplatku. 

Návrh VZN v tomto znení bude zverejnený na webovej stránke a na úradnej tabuli obce 

pre pripomienkové konanie v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení odo dňa 23.11.2020. Po ukončení lehoty pripomienkového konania                    

(do  8.12.2020)  budú vyhodnotené pripomienky k návrhu VZN.  

  

K bodu č. 6 -  Určenie zapisovateľa zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Starosta navrhol za zapisovateľku zápisníc na zasadnutiach - Mgr. Vladimíru Galadíkovú 

–  administratívnu pracovníčku Obecného úradu. Nikto z prítomných poslancov nemal 

námietky a všetci súhlasili s jeho návrhom.  

 

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

Starosta informoval o plánovanej rekonštrukcii a obnove interiéru kancelárie Obecného 

úradu, na ktorú sú vyčlenené a schválené finančné prostriedky z rozpočtu obce. 

 

Starosta zhodnotil situáciu týkajúcu sa Domu nádeje, ktorý je potrebné tiež rekonštruovať 

a obnoviť – hlavne strechu, ktorá na niektorých miestach počas výraznejších zrážok 

preteká. Pán poslanec Ľ. Jurečko navrhol, aby sa v tomto prípade spolupracovalo 

s odborníkmi ohľadom technológií a materiálu na rekonštrukciu a  následne, aby bola 

stavebným firmám zadaná požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky. 

Do budúcna sa plánuje aj oprava vonkajšej fasády Domu nádeje. 

 

Taktiež sú plánované terénne úpravy svahu nad vojenským cintorínom. Je potrebné 

upraviť výrazné prevýšenie terénu a odskoku pre lepší prístup pri kosení tohto 

priestranstva. Tieto terénne úpravy sú v réžii súkromného podnikateľa, ktorý si v obci 



buduje sídlo svojej firmy a spraví to bezplatne. 

 

Počas diskusie bola vyjadrená nespokojnosť so súčasným stavom obecnej webovej 

stránky. Stránka nie je prehľadná a zaujímavá, je potrebné ju modernizovať a viac 

propagovať, aby bola dostupná čo najväčšiemu počtu občanov našej obce. 

 V posilňovni sa pomocou pracovníkov Obecného úradu a dobrovoľníkov urobila 

rekonštrukcia, ktorá bola nevyhnutná kvôli zrážkovej vode zatekajúcej do priestorov 

posilňovne. Zakúpili sa nové posilňovacie stroje a odvlhčovač vzduchu. 

Starosta vyjadril svoj názor ohľadom plánovaného testovania COVID -19,  občanom 

odporúča zúčastniť sa celoplošného testovania s ohľadom na zdravotný stav. V prípade 

dobrého počasia by sa testovanie v našej obci realizovalo na vonkajšom priestranstve 

parkoviska pred Obecným úradom. 

Ďalej informoval o odstupnom pani Majerníkovej, ktorá odišla do dôchodku. 

Do dôchodku sa taktiež chystá aj pani Puškárová, kuchárka v MŠ, ktorú má od 2.11.2020 

nahradiť pani Vargová.  

 

K bodu  č.9 -  Uznesenie  

Bolo prijaté uznesenie č.3/2020,  viď príloha. 

 

K bodu č. 10 – Záver  

 Starosta  poďakoval všetkým prítomným poslancom OZ , hlavnému kontrolórovi             

a  zasadnutie ukončil. 
 
 

Zapísala:       Mgr. Vladimíra Galadíková              

 

 

Overovatelia: 

  Ján Mačej                                                                                                   

  Ľubomír Jurečko 

   

 

 

 



UZNESENIE  Č. 3 /2020 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TURANY NAD ONDAVOU ZO DŇA 
23.10.2020 

 

 Obecné zastupiteľstvo v obci Turany nad Ondavou 

 Schvaľuje: 

                       
     A.1   Program zasadnutia OZ dňa 23.10.2020                              

                 Hlasovanie poslancov :        Počet poslancov: 5   Prítomní poslanci :3   

                                           Za : 3              Proti:0               Zdržal sa : 0 

                           Za:  Mgr. J. Staničár, Ľ. Jurečko, J. Mačej 

   A.2    Polročná správa o plnení rozpočtu k 30.6.2020 

 Hlasovanie poslancov:  Počet poslancov: 5 Prítomní poslanci: 3 

    Za: 3        Proti: 0             Zdržal sa: 0 

    Za: Mgr. J. Staničár, Ľ. Jurečko, J. Mačej 

A.3    Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc z MF SR na kompenzáciu daní   

   vo  výške 7.300 Eeur. 

                   Hlasovanie poslancov: Počet poslancov: 5    Prítomní poslanci: 4 

                                            Za: 4      Proti: 0          Zdržal sa : 0 

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

 

 Berie na vedomie:  

    B.1 Činnosť obce  

    B.2 Výsledok hospodárenia za 1.polrok 2020 

    B.3 Stanovisko hlavného kontrolóra k vykonaniu opätovnej inventarizácie  

    B.4 Stanovisko hlavného kontrolóra k žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 

       

C. Ukladá: 

          C.1 Pripraviť podklady evidencie majetku pre vykonanie inventarizácie  

                Termín:   31.12.2020     Zodp. : Starosta obce 



          C.2 Zadať požiadavku na vypracovanie cenovej ponuky pre telekomunikačné         
                 spoločnosti 
 
                 Termín: do 31.12.2010                                                    Zodp. : Starosta obce 
 

C.3   Požiadať MF SR o finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku daní 

                 Termín : do 26.10.2020                                                  Zodp.: Starosta obce 

C.4  Pripraviť podklady pre 3.štvrťročnú závierku  

                  Termín: do 31.10.2020       Zodp.: Starosta obce 

C.5  Pripraviť návrh VZN o poplatkoch za nájom 

      Termín: do 30.11.2020                         Zodp.: Starosta obce 

C.6  Zverejniť návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady   

                  Termín: 15.11.2020     Zodp.: Starosta obce 

                                  

 

Podpísané dňa:  

        

 

       Mgr. Ján Jakubov 

                                                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


