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Z Á P I S N I C A 
Z 
 

MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TURČEKU, 
KTORÉ SA KONALO DŇA 09. 02. 2011 O 17.00 HOD NA OBECNOM ÚRADE V 

TURČEKU 
 
 
 
P r í t o m n í : 
Podľa prezenčnej listiny 

a 
Starostka obce:  
Oľga Wagnerová 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ)                         

1. Filipčanová Eleonóra 
2. Bugár Miroslav 
3. Stračinová Margita 
4. Rusnák Ján 
5. Dobšovičová Oľga 
6. Gajdošová Valéria, Bc.  
7. Dvorský Ján 

Po hymne Oľga Wagnerová, starostka obce uvítava členov poslaneckého zboru a občanov 
na mimoriadnom zasadnutí a hovorí o 1 bode programu. 
Overovatelia zápisnice: Ján Rusnák, Eleonóra Filipčanová 
Návrhová komisia: Oľga Dobšovičová, Bc. Valéria Gajdošová 
                                             
Zapisovateľka: Bc. Eva Špirková 
 

PROGRAM: 
 

1. Prejednanie pracovnej zmluvy Hlavného kontrolóra obce Turček 
 

 Oľga Wagnerová – sme tu kvôli pracovnej zmluve, tak ju prečítam pre pána Kováča 
(starostka obce číta pracovnú zmluvu pre Hlavného kontrolóra obce (ďalej len HKO) Ing. 
Bc. Andreja Kováča), urobil ju pán Zajac, ktorý pracuje pre Spoločný obecný úrad 
v Turčianskych Tepliciach, robí to 5 rokov na meste, až na niekoľko odchýlok je taká istá ako 
pre iných HKO pre obce, doniesla som pracovnú zmluvu aj bývalého HKO pre porovnanie, 
bola postavená prísnejšie ako táto pracovná zmluva pre Ing. Bc. Andreja Kováča 
- predložila som mu aj dekrét o plate, všetko ako má byť. Prišiel, bol zvolený 2. 2. 
Obecným zastupiteľstvom, v sobotu prvýkrát sa mi ozval o podpis pracovnej zmluvy. Ešte 
som ju nemala, v pondelok mi zavolal ako som mu kázala, že by prišiel poobede, ale okolo 
štvrtej, povedal, že až vo štvrtok. V sobotu som mu kázala doniesť súhlas od 
zamestnávateľa, lebo je to rozpor, keď robí na Inšpektoráte práce, alebo čestné 
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prehlásenie, že to nie je v rozpore. Prišiel v utorok, Evka mu dala pracovnú zmluvu na 
prečítanie, keď som sa vrátila chcel si ju vziať, ale nepodpísal, že ide ku právnikovi, prišiel so 
zmluvou a že ju nepodpíše. Spýtala som sa aký je dôvod, povedal, že je antidiskriminačná 
voči nemu, tak som mu povedala, že ak nechce podpísať nech dá podpis na tretiu stranu. 
Povedal že to pošle mailom, buchol dvermi a odišiel, ale ja som ho prihlásila na Sociálnu 
poisťovňu. Preto som mu volala, že buď ho treba odhlásiť, proste aby prišiel to dotiahnuť. 
On mi povedal, že dúfam, že tam bude Eva do 15.30. Prišiel o 16.10, požiadal Evu Špirkovú, 
aby to čo napísal zaprotokolovala, toto potom zostalo mne na stole. (Oľga Wagnerová číta 
zaprotokolované listy od Ing. Bc. Andreja Kováča 2 ks – nesúhlas a žiadosť o vhodnú 
úpravu pracovného času)  
(k 1. dokumentu) Oľga Wagnerová – nerobím výnimky s tým pracovným časom, nikto zo 
zamestnancov sa na mňa nesťažuje, že by tu bolo nemorálne niečo 
Margita Stračinová – prečo tu nie je prizvaný, keď sa jedná o ňom - bez neho 
Oľga Wagnerová – všetko prejednávame písomne, čítam len to, čo je písomne, nadčasy 
nemáme platené – podľa pracovného poriadku, plat mal určený aj 5 hodín týždenne, 
zníženie úväzku (Oľga Wagnerová číta výpis z uznesenia o znížení úväzku kontrolóra obce 
z úsporných opatrení), je to 0,125 % tých 5 hodín, mám ísť podľa uznesenia OZ, HKO sa musí 
zúčastňovať na hlavnom zasadnutí OZ, musí byť aj na Rade (ak by bola), na komisiu byť 
môže, nemá navrhovať Obecnému zastupiteľstvu – treba to uzatvoriť. 
 
K 2. dokumentu 
Oľga Wagnerová – nenapísal žiadny dôvod, mal napísať aké sú tie dôvody. Zákon 
o obecnom zriadení hovorí, že starosta navrhuje úväzok, organizačný poriadok a to bol už 
schválený organizačný poriadok, nemá taký prehľad o samospráve.  
 
Oľga Wagnerová - Ľudia si myslia, že je to zášť voči jeho osobe, ale nie, keď sa pripravovalo 
zastupiteľstvo, pán Rusnák sa pýtal, či  ho podporia na HKO, ak by ho podporili, tak by sa 
vzdal, ale nie, vtedy poslanci nepovedali nič 
Ján Dvorský – ak ťa zvolia, potom sa vzdáš mandátu 
Eleonóra Filipčanová – ja som sa pýtala či chce to alebo to 
Oľga Wagnerová – vidím že nie je podpora, vzdávam sa mandátu a skladal sľub. Sme sa 
nezišli, ja som tu bola od 7.00 do 15.30 medzi sviatkami, do 60 dní nového kontrolóra sme 
museli mať 
Oľga Wagnerová – voľbu mali dať poslanci, my sme s poslancami na rovnakej úrovni, 5. 1. to 
bolo vyvesené 
Margita Stračinová – čo sa týka HKO, sme čítali zákon, keď nebolo zvolané OZ tam sme sa 
pýtali ohľadom voľby – čo ďalej – s pani zástupkyňou. Bolo povedané, že zvlášť komisia. 
Akým právom si vyhlásila voľbu kontrolóra, chcela som vysvetlenie, či tu platia iné doplnky, 
ty si odobrila to, že máš právo vyhlásiť voľbu kontrolóra, my sme voľbu nevyhlásili , prečo 
nebolo uznesenie 
Oľga Wagnerová – vyhlasuje OZ tam bolo napísané 
Margita Stračinová – všetky náležitosti ustanoví OZ, bolo to od teba zavádzanie § 18 a ods. 
3 posledná veta (číta zo zákona o obecnom zriadení) 
Miroslav Bugár – to je pred voľbou 
Margita Stračinová – posledná veta 
Oľga Wagnerová – je novelizovaný 479/2010 
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Margita Stračinová – dobre, ale my sme mali, tu sa čaká na chybu aby sa toho chytili 
Oľga Wagnerová – kandidáti, normálne prihlášky, žiadna komisia, ale keď tam mal Kováč 
neotvárať, tak sa to až s poslancami otvorilo. HKO volí a odvoláva OZ (starostka číta § zo 
zákona, ktorý pojednáva o HKO) Preto som ho prosila o súhlas zamestnávateľa, alebo 
vyhlásenie o tom, že to nie je v rozpore so zákonom. 
Ing. Bc. Andrej Kováč – zákon neukladá povinnosť na potvrdenie, námietky, ty si to 
odomňa nechcela 
Oľga Wagnerová – nemusela táto fraška ani byť 
Eleonóra Filipčanová – ešte po verejnom by nebol problém 
Margita Stračinová – ak sme my niečo prehliadli vo voľbe, pýtali sme sa, pripadáme si ako 
malé detičky, nemala som sa koho opýtať 
Oľga Wagnerová – už by ničomu nerozumel 
Ján Rusnák – pán Belička mi povedal, že treba 3 člennú komisiu, aby niekto nevyhlásil za 
neplatnú (voľbu) z posledného zastupiteľstva mala byť komisia, boli sme na OZ, tie obálky 
neviem kedy sa, tieto veci boli dodržané 
Eleonóra Filipčanová – nebolo na ostatných neotvárať 
Ján Rusnák – podmienky – zákonne bol zvolený Andrej 
Oľga Wagnerová – riešme pracovnú zmluvu 
Eleonóra Filipčanová – bol zvolený, doniesol to, na tých hodinách sa dohodneme 
Kováč Andrej – ale že v piatok je nestránkový deň 
Eleonóra Filipčanová – ide len o neho či s tým bude súhlasiť 
Andrej Kováč – požiadal som o zmenu pracovného času v zmysle Zákonníka práce (číta 
zákon a hovorí k tomu, že chce vhodnú pracovnú dobu) 
Eleonóra Filipčanová – to má byť návrh k nemu 
Oľga Wagnerová – od pondelka do piatku, ja som mu to chcela zmeniť 
Andrej Kováč – si mi ukázala uznesenia 
Oľga Wagnerová – ty si to na papieri napísal, navrhnite 
Eleonóra Filipčanová – dohodnúť v piatok od 12. do 15. 30 
Margita Stračinová – zastupiteľstvo? 
Oľga Wagnerová – tam môže byť, ale tie hodiny sa nezapočítavajú 
Andrej Kováč – ale ideme podľa zákonníka práce 
Oľga Wagnerová – sme v rozpore 
Andrej Kováč – zamestnanec 
Eleonóra Filipčanová – je to interná záležitosť – žabomyšie vojny 
Andrej Kováč – čl. 5 pracovnej zmluvy (číta o tom, že mal byť poučený o BOZP – 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) 
Andrej Kováč – pred nástupom 
Oľga Wagnerová – chcela som sa ťa opýtať, či to zaplatiť to BOZP 
Andrej Kováč – oboznámený pred nástupom 
Oľga Wagnerová – ak by ten doklad nedoniesol, musela by som ho vetovať to uznesenie 
Anna Pražienková – ste skoro ako v parlamente 
Oľga Wagnerová – odovzdáš mi to potvrdenie? 
Andrej Kováč – dám ho tebe, nech mi dá OZ tie hodiny 
Eleonóra Filipčanová – v piatok od 12 -15.30 ešte 1 deň a je to 
Oľga Wagnerová – môže tu byť tých 5 hodín od tej 7,00 do 12,00 
Eleonóra Filipčanová – neviem o čom sa tu potom hovorí 
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Oľga Wagnerová – ty si mi povedala zvolaj (mimoriadne zasadnutie) 
Margita Stračinová – toto sme mali sami vyriešiť 
Martin Pražienka – toto je sranda 
Oľga Wagnerová – v zmysle poriadkov treba pracovať 
Ján Rusnák – aké bude uznesenie 
Eleonóra Filipčanová – pán Kováč zmluvu sme si povedali, my môžeme doporučiť 
Oľga Wagnerová – mne môžete doporučiť 
Ján Rusnák – ktorý deň tam bol 
Oľga Wagnerová – v piatok je nestránkový deň, kto mu otvorí 
Ján Rusnák – nestránkový deň je najlepšie 
Oľga Wagnerová – on bol moc prchký 
Andrej Kováč – to bola obojstrannosť 
Oľga Wagnerová – to je nonsens, že ja mám niečo voči tebe, to je hlúposť 
Oľga Wagnerová – lebo ma obvinili, že mám niečo voči tebe 
Ján Dvorský – treba to uznesenie 
Ján Rusnák – v pracovných dňoch 5 hodín 
Oľga Wagnerová – ty si bol tu (ako kontrolór, bolo možné p. Rusnáka zavolať kedykoľvek 
nakoľko je zamestnaný i býva v obci Turček) 
Oľga Wagnerová – nemôžem mu povedať aby prišiel hocikedy, keď býva vo Zvolene 
Ján Rusnák – ja som za Andreja nehlasoval 
Oľga Wagnerová – ja som celkom potešená, aby sa všetci tu dozvedeli, Gizku som 
nevyhodila 
Margita Stračinová – prečo toto teraz? 
Oľga Wagnerová – toto budem žiadať od HKO 
Margita Stračinová – nech sa dajú veci do poriadku, to všetci chceme 
Anna Pražienková – ešte ti nikto nedal po hube 
Anna Pražienková – ryba smrdí všade od hlavy 
 
Uznesenie číslo 19/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku: 
Doporučuje starostke obce určiť pracovný deň kontrolóra obce piatok v pracovnom čase 
Obecného úradu v Turčeku. 
 
Hlasovanie: ZA: 7     PROTI: 0      ZDRŽALI SA: 0      PRÍTOMNÍ: 7 

 
 
 
 
 
 
 
V Turčeku 09. februára 2011 
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Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
  ...........................................                    ..............................................    
         Eleonóra Filipčanová                                              Ján Rusnák   
 
 
 
 
 
 ...........................................                          ............................................. 
   Zapísala: Bc. Eva Špirková                                            Oľga Wagnerová 
                                                                                      starostka obce 


