
Obec Turček 
NÁVRH UZNESENÍ ZO 14. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V TURČEKU ZO DŇA 02.apríla 2012 
 
 

 

 

 

Uznesenie č.67/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 a/ berie na vedomie výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce.  

           b/schvaľuje do funkcie hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja 

Veselovského počtom 5-tich hlasov. 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

Uznesenie č.68/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje  predĺženie nájomnej zmluvy na byt  v Dome kultúry Bc. Adriane 

Fobelovej, po dobu trvania pracovného pomeru s obcou  Turček. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

Uznesenie č.69/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 a) berie na vedomie žiadosť p. Petra Vojtka o úpravu cesty pri pozemku č. 473 

.Žiadosť  bude zaradená do investičných akcií obce Turček, 

 b) žiada starostku obce Turček, aby vstúpila do jednania s Mestskými lesmi 

Kremnica o možnej penetrácií daného úseku cesty.  
 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 
 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.70/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

           a)berie na vedomie Správu ODI Martin o kontrole dopravného značenia v obci 

Turček zo dňa 25.1.2012. 

 b)žiada starostku obce, aby prejednala dopravné značenie obce Turček 

s Dopravným inšpektorátom Martin o prípadnom zrušení všetkých dopravných 

značiek v obci. 

 c) žiada starostku obce pre jednať  prechod pre chodcov v časti Dolný Turček, 

cez štátnu cestu 1/65. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

Uznesenie č.71/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 schvaľuje žiadosti chalupárov o zníženie poplatku za komunálny odpad na 50%, 

ktorí podali žiadosť do 31.03.2012. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú 

akceptované. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

Uznesenie č.72/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 berie na vedomie informáciu Štatistického úradu SR o zisťovaní príjmov 

a životných podmienok domácností, v rámci európskych štatistických  zisťovaní od 1. 

apríla do 30. apríla 2012. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

Uznesenie č.73/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 berie na vedomie žiadosť o finančnú dotáciu pre TJ Turček .Po prehodnotení 

štvrťročného rozpočtu  obce a doložení  Stanov a Výročnej správy  TJ sa schváli 

konečná suma dotácie na júnovom zasadnutí OZ. 

 



Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

Uznesenie č.74/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 a)ukladá poslancom OZ pre jednať diskusné príspevky občanov a na najbližšom 

zasadnutí podať správu o ich riešení. 

 b) ukladá poslancom preveriť vo svojom obvode počet psov a zosúladiť ich 

s daňovými priznaniami o psoch. 

c) žiada starostku obce v zmysle VZN predvolať majiteľov túlajúcich sa psov 

po obci a riešiť to s nimi v zmysle platného VZN v Turčeku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Oľga Dobšovičová     

 

 Valéria Gajdošová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 05.04.2012     Oľga Wagnerová 

                            starostka obce  

 

 


