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Z Á P I S N I C A 

Z 

6. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TURČEKU, KTORÉ SA 

KONALO DŇA 14. 03. 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. Rusnák Ján 

4. Dobšovičová Oľga 

5. Gajdošová Valéria, Bc.  

6. Dvorský Ján 

(Margita Stračinová – ospravedlnená) 

 

 

Overovatelia zápisnice: Eleonóra Filipčanová, Ján Dvorský 

 

Návrhová komisia: Oľga Dobšovičová, Bc. Valéria Gajdošová 

 

Zapisovateľka: Bc. Eva Špirková 

 

Starostka obce sa pýta, či má niekto z poslancov iné návrhy. Prítomní poslanci nemajú 

iné návrhy a tak starostka obce číta program zasadnutia OZ. 

 

Program OZ 

1. Otvorenie 

2. Kontrola účasti poslancov 

3. Ţiadosti o prenájom bytu v Dome kultúry 

4. Sčítanie ľudu  

5. Rôzne 

6. Návrh na uznesenie 

7. Diskusia  

8. Záver 
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ÚVOD 

 

Oľga Wagnerová - Váţené panie poslankyne Váţení páni poslanci, milí občania, 

dovoľte mi, aby som Vás privítala na  šiestom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Turčeku. Navrhujem nasledovný program otvorenie, kontrola účasti poslancov, určenie 

overovateľov zápisnice, 6 poslancov je prítomných, pani poslankyňa Stračinová je 

ospravedlnená, zúčastňuje sa Výročnej členskej schôdze v Turčianskych Tepliciach – 

Únie ţien. 

Za overovateľov dnešnej zápisnice určujem pani zástupkyňu Noriku Filipčanovú a 

pána poslanca Dvorského, do návrhovej komisie určujem Oľgu Dobšovičovú a Valériu 

Gajdošovú a za zapisovateľku dnešnej zápisnice slečnu Evu Špirkovú. Má niekto 

nejaký iný návrh, ak nie, pokračovala by som a dám hlasovať unblock. Druhý bod bude 

kontrola uznesení, tretí bod ţiadosti o prenájom bytu v Dome kultúry, 4 bod sčítanie 

ľudu, 5 rôzne 6 bod návrh na uznesenie 7 bod diskusia 8 záver. 

Starostka dáva hlasovať o programe OZ.  

Oľga Wagnerová - Ďakujem jednomyseľne. Pristúpime ku kontrole uznesení OZ. 

Kontrola uznesení OZ 

Oľga Wagnerová - z 5. zasadnutia OZ konaného 21. februára 2011 boli nasledovné 

uznesenia – pre obec Turček schválili 2 sčítacie obvody, k tomuto bodu budeme dnes 

zaujímať stanovisko, pretoţe technicky to nie je moţné, takţe sedíme tu dnes aj preto, 

aby sa to zmenilo. Schválilo 7 člennú komisiu pre sčítanie ľudov, ukladá komisii 

výstavby, územného plánovania a ochrany ţivotného prostredia prejednať predmetné 

ţiadosti pani Hatinovej a občanov z Dolného Turčeka a podať písomný návrh na 

zasadnutí OZ 4. apríla, ktoré bolo vo februári plánované na štvrtého, toto je medzi tým, 

takţe ešte stále toto trvá, ďalej 23/2011 OZ ţiadalo starostku obce o zaslanie všetkých 

doteraz poţadovaných investícií  v oblasti rozšírenia vodovodných sietí – toto je 

splnené. Potom bolo 24-ka, kde schválilo do Školskej rady za členku Rady poslankyňu  

Margitu Stračinovú a 25-ka/2011 bolo OZ v Turčeku ukladá poslancom prejednať 

diskusné príspevky občanov a o ich vybavení podať správu na najbliţšom zasadnutí. 

Toho 4.4. no ale samozrejme, ţe vtedy by som ja ...keď sa to všetko uzavrie, ale chcela 

by som povedať, ţe bol tu jeden diskusný príspevok od pani Praţienkovej, čo sa týkalo 

toho pálenia na školskom dvore, tak pálili sa vrecia z pošty, a tam medzi tými papiermi 

sú aj tie, z umelej hmoty tie, čo to sa rozrezáva -  balíky, takţe vlastne z tohto mohol byť 

ten smrad, lebo tvrdil mi teda pán Filo, ţe to pálil, ţe tam ţiadne pet-fľaše neboli. Takţe 

to len na vysvetlenie. Poţiadala nás pani poštárka, ţe či by sme to mohli spáliť na dvore, 

ale okrem papierov tam bolo aj toto, takţe ten smrad mohol byť z toho.  Takţe a ostatné 

diskusné príspevky potom na budúcom zasadnutí, ktoré bude 4. 4. , tak ako bolo 

plánované.  

 

ŢIADOSTI O PRENÁJOM BYTU V DOME KULTÚRY 

 

Oľga Wagnerová – ďalší bod je ţiadosť o prenájom bytu v Dome kultúry. Vzhľadom 

na to, ţe slečna Špirková dala výpoveď z nájmu. Starostka obce číta výpoveď z nájmu 
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od Evy Špirkovej. A záznam z odovzdania bytu v Dome kultúry, obidva dokumenty z 

28. 2. 2011. 

Oľga Wagnerová – toto dnešné sedenie som zvolala medzi teda februárom a 4.4. aj z 

tohto dôvodu, vzhľadom na to, ţe my sme nevedeli dopredu,  kedy slečna Špirková sa 

odsťahuje a je na škodu veci, aby to mesiac stálo. A môţu si dať  tento  mesiac – budúci 

nájomca upraviť, omaľovať, alebo teda pripraviť na bývanie. A zmluva môţe byť 

podpísaná ihneď a tým pádom o mesiac skôr. Ţiadosti na tento byt sme mali dve. Prvú si 

dala pani Edita Vrzgulová a druhú si dala pani učiteľka Adriana Fobelová. Pani Edita 

Vrzgulová pred týţdňom v pondelok odstúpila od ţiadosti, s tým, ţe si kupujú v obci 

Turček rodinný dom, takţe zostala iba ţiadosť pani učiteľky Adriany Fobelovej, ktorá je 

zamestnancom obce Turček.  Starostka číta ţiadosť Adriany Fobelovej o prenájom bytu 

v Dome kultúry. 

Oľga Wagnerová – nech sa páči, dávam priestor pánom poslancom k vyjadreniu sa 

Ján Dvorský – viac ţiadostí neni, má to ďaleko, cesta, je zamestnankyňa, tak 

Oľga Wagnerová – no zatiaľ bol vţdy zamestnanec obce 

Ján Dvorský – tak by nemalo byť... 

Eleonóra Filipčanová – tieţ nájomca bytu,  no tak... 

Valéria Gajdošová - keď mala Evka ţiadosť tak sa tieţ dávalo najprv len na rok, tak by 

sme aj toto mohli ja si myslím, ţe najprv na rok a potom nech si predĺţi ţiadosť 

Oľga Wagnerová – môţe byť aj tak, hoci pani učiteľka..., môţe byť aj tak zmluva, však 

treba povedať...  

Ján Rusnák – alebo podmieniť...prácou 

Oľga Wagnerová  -  ţe nenapísala tam k tej ţiadosti, ale ona by sa tu zapísala na trvalé 

bývanie no takţe... 

Eleonóra Filipčanová – no veď tak dáme  na rok a keď bude mať to trvalé bývanie, tak 

sa jej to dá 

Oľga Wagnerová – nech sa páči, má niekto nejaký iný návrh? 

Ján Dvorský – môţe byť 

Miroslav Bugár – ja som uţ hovoril predtým 

Oľga Wagnerová – prosím? 

Miroslav Bugár – ja ešte, môţem nachviľku? na pracovnom sme sa rozprávali o tom a 

ja som mal taký návrh,  alebo nie taký návrh, ale takú troška, som tu vytýkal jednu vec, 

ţe nebolo to vyvesené, na nástenke, ani inak oboznámené v podstate ostatných občanov 

na tento byt, vlastne na tento prenájom. Vlastne bola to ako hotová vec, vlastne ostatní 

občania sa nemôţu k tomu, moţno má niekto ešte záujem o tento byt. Tak ja by som 

skôr tak bol za to, vlastne ja tak, ja sa aj zdrţím hlasovania, ţe ten byt mal byť 

oboznámený, malo by to byť vyvesené – mesiac alebo dáké tri týţdne na nástenke alebo 

aspoň na internete ešte zverejnené. To je môj názor.  

Oľga Wagnerová – ďakujem pánu poslancovi, má ešte niekto k tejto otázke? 

Oľga Dobšovičová – môţeme povedať, ţe keby sa nám toto nabudúce stalo tak, 

môţeme toto takto praktizovať  

Eleonóra Filipčanová – ale toto je byt, ktorý sa dáva zamestnancovi obce, to nie je byt, 

ktorý sa dáva ako všeobecne  



4 

 

Valéria Gajdošová - do ponuky 

Eleonóra Filipčanová – toto je trošku iné, keby boli byty iné, tak samozrejme, ţe teda 

malo by to byť vyvesené, ale toto je myslím, ţe trošku iné, iný prípad, ale toto je jeho 

názor 

Oľga Wagnerová – samozrejme, kaţdý sa môţeme vyjadriť, má ešte niekto k tejto 

ţiadosti niečo? Ak nie, tak by som dala hlasovať, teda kto je za to, aby sa táto ţiadosť 

posúdila kladne a byt bol pridelený zatiaľ na dobu jedného roka s tým, ţe to bude v 

zmluve zakotvené pre pani učiteľku Adrianu Fobelovú.  

Poslanci OZ hlasujú ohľadom uznesenia. 

Oľga Wagnerová – ďakujem pekne a samozrejme, ţe zmluvu napíšeme v takom znení, 

aké tu boli tie podmienky. Prejdeme k ďalšiemu bodu – sčítanie ľudu.  

 

UZNESENIE 26/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje  prenájom bytu v Dome kultúru na dobu 1 roka pre Bc. Adrianu Fobelovú – 

učiteľka MŠ v Turčeku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5        Proti: 0          Zdrţali sa: 1                    Prítomní: 6 

 

 

 

 

SČÍTANIE ĽUDU 

 

Oľga Wagnerová – s týmto bodom sa budeme zaoberať na kaţdom zastupiteľstve, 

pretoţe to je pre tento rok taká primárna vec.  No a ja by som hneď v úvode povedala 

Vám panie poslankyne a páni poslanci, ţe tak ako sme prijali to uznesenie 21/2011, ţe 

po a) ţe schvaľujeme 2 volebné obvody v obci Turček ţiaľ  technicky to nie je moţné. 

Moţno ešte pred desiatimi rokmi áno, ale teraz uţ je tá doba techniky a počítačov ide 

dopredu, pri prideľovaní súpisných čísiel, ktoré sa malo do 28. 2. čo sme dávali na 

Obvodný úrad do Martina, keď sme pridelili všetky súpisné čísla v Hornom Turčeku, tak 

nám presiahol počet obyvateľov 500 a tým pádom nám automaticky rozdelil počítač na 

dva sčítacie obvody, pretoţe jeden sčítací obvod môţe mať maximálne 499 občanov 

teda, takţe ja by som navrhovala na dnešnom zasadnutí, aby ste to uznesenie 21/2011 v 

bode a), pretoţe má dva body a a b, b bola tá 7 členná komisia, takţe to by sme 

ponechali, ale ţe by sa prijalo uznesenie, ţe obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie 

21/2011 bod a, kde boli schválené 2 sčítacie obvody podľa katastrálnych území obce 

Turček a po b navrhujem uznesenie, ţe OZ v Turčeku schvaľuje pre sčítanie ľudu v roku 

2011 alebo máji 2011 tri sčítacie obvody a to prvý obvod od čísla domu 1 aţ po číslo 

domu 107 vrátane Úpravne vody, myslím aj keď to má oveľa vyššie číslo, teraz sa 

drţíme rodinných domov, kde sú trvale ţijúci občania, druhý obvod bude od čísla 

súpisného 109, vrátane Kláštora kapucínov, tieţ je to nad tristovkou, a skončí sa pri 
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ihrisku, posledný dom bude pán Kuciaň, neviem či má stosedemdesiatosem, myslím si 

ale nie som si istá 

Gizela Pittnerová – osem 

Oľga Wagnerová – dobre? No a tretí sčítací obvod bude Dolný Turček, po priradení 

súpisných čísiel k 28. 2. to vyšlo tak, ţe ten prvý sčítací obvod bude mať 258 

obyvateľov, druhý 255 okrem Kláštora kapucínov, to neviem to nedávajú ako trvale – 

oni tam nemajú trvalý pobyt, takţe aj keď tam ţije 6 ľudí, ale to sú len na prechodnom 

pobyte. A 146 zatiaľ po priradení súpisných čísiel má Dolný Turček.  

Starostka číta návrh uznesenia a dáva hlasovať (jednomyseľne) 

 

UZNESENIE 27/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) ruší uznesenie 21/2011 bod a) z 21. 2. 2011 – kde boli navrhnuté 2 sčítacie 

obvody  

b) schvaľuje  na sčítanie ľudu – 3 sčítacie obvody od č. d. 1-107 – 1 sčítací obvod 

aj Úpravňa vody 258 – občanov od č. 109 – 178 + Kláštor kapucínov – 2 sčítací 

obvod 255 občanov, Dolný Turček – 146 občanov 

c) navrhuje sčítacích komisárov 

1. obvod – M. Stračinová, 2. obvod – V. Gajdošová, 3. obvod – E. Filipčanová, 

náhradník – J. Rusnák 

Hlasovanie: 

Za: 6        Proti: 0          Zdrţali sa: 0                    Prítomní: 6 

 

 

Oľga Wagnerová – zostaneme ešte v tomto bode – sčítanie ľudu a dávam do pléna 

menovať, alebo vybrať si troch sčítacích komisárov a jedného náhradníka pre sčítanie 

ľudu, pretoţe týchto by sme mali do 18. marca nahlásiť kto bude, takţe...prosím 

navrhujte 

Ján Rusnák – môţem sa k tomu ja vyjadriť, vlastne sme sa na pracovnom uţ dohodli, 

na ten prvý obvod navrhujeme pani Stračinovú, druhý obvod pani Gajdošovú, tretí 

obvod pani Filipčanovú a náhradníkom by som bol ja 

Oľga Wagnerová – má niekto nejaký iný návrh? Alebo chce k tomu niekto niečo? Ak 

nie, dávam hlasovať,  takţe Vaše dáta pôjdu na zverejnenie, ak budete súhlasiť. 

Oľga Wagnerová - ešte ostanem po tretie pri tom sčítaní, chcem dať do pozornosti, ţe 

aj keď bol na porade, pričom dali nejaký metodický pokyn do ruky s Cdčkom a poraďte 

si sami, bolo, ţe súpisné čísla, ktoré budú na lište alebo na tom CD, máme ich prideliť k 

domom podľa mapy.  Nie je to katastrálna mapa, je to nejaká z druţice... 

Ján Rusnák – GPS 

Oľga Wagnerová - ...nie je to z roku 2001 ako nám bolo prezentované, pretoţe musí 

byť podľa mňa z roku 2009 podľa tých stavieb, ktoré sú tam uţ postavené v Turčeku. 

My vieme kedy sa ktoré rodinné domy stavali a u nás sa do toho roku moc nie. Starostka 

menuje niektoré domy, ktoré boli postavené po roku 2001 a boli vo vyššie spomínanej 

mape zakreslené. Ďalej hovorí starostka o tom, ţe tam neboli viaceré domy so súpisnými 
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číslami, keďţe ich máme aj s indexmi domov a číta kto tam chýba. 

Oľga Wagnerová – podľa pokynov metodických títo by mali mať to číslo ţe, mal by im 

kaţdý nahlásiť, pokiaľ nebude mal by ho mať za sklom fixkou napísané, ţe aby sčítací 

komisári vedeli, ţe kde to zaradiť a popísať ak tu v tom čase nikto nebude. Takţe to by 

bolo k sčítaniu ľudu všetko. 

DISKUSIA 
 

PANI PRAŢIENKOVÁ-SŤAŢNOSŤ OHĽADOM ZÁPISNICE Z OZ, 

OHĽADOM VÝTRŢNOSTÍ V KOSTOLE ... 

Starostka obce otvára diskusiu, Oľga Wagnerová – počkala som, ak by niečo páni 

poslanci, nech sa páči pani Praţienková 

Anna Praţienková -  ja by som sa chcela opýtať páni poslanci, okrem pani Stračinovej, 

ste tu všetci, ako aj vtedy,  kto ste počuli tento môj výrok – ţe ešte ti nikto nedal po 

hube, ryba smrdí všade od hlavy. Kto ste to počuli z vás poslancov.  

Miroslav Bugár – ako kde? 

Anna Praţienková – na tej schôdzi deviateho druhý 

Eleonóra Filipčanová – a to malo byť v akej súvislosti? lebo tomu nerozumiem 

Anna Praţienková – v diskusnom príspevku 

Oľga Dobšovičová – s tým kostolom 

Oľga Wagnerová – nie to nebolo s kostolom 

Anna Praţienková – nie to bolo 9. 2., keď ste volili, tohoto,  pána Kováča 

Eleonóra Filipčanová- kontrolóra? 

Oľga Wagnerová – hej, to bolo keď my, keď aj ty si povedala... 

Anna Praţienková –a on povedal, ţe to je tu ale sranda 

Martin Praţienka – čo som povedal? 

Anna Praţienková – a ja by som chcela vedieť... 

Oľga Wagnerová – takţe hovorím, ţe to nie je v súvislosti s kostolom 

Anna Praţienková – neni to v súvislosti s kostolom  

Anna Praţienková – a teraz boli ste tu vy prítomná, vy prítomná, pani Pišová bola 

prítomná, 9. 2. ste boli, keď sa volil Kováč... 

Prítomní na OZ sa rozprávajú o tom, kedy tieto slová pani Praţienková povedala 

a v akej súvislosti. 

Anna Praţienková – kto ste toto slovo? Tieto slová...do diskusného príspevku pani 

Praţienkovej vstúpila pani starostka s tým, ţe hovorí v akej súvislosti to bolo povedané 

a pani Praţienková pokračuje – tieto slová by som si nedovolila pani starostová voči 

Vám povedať a viete čo ja som túto zápisnicu dostala z internetu z Bratislavy.  Mňa 

volali z rodiny, a my povedali, ţe čo to vy máte? Ja Vám poviem, ţe ja som ju dvadsať 

rázy prečítala, ale keď sa zápisnica napíše, tá zápisnica, keď tu príde človek aj z 

Víhorlatu, musí vedieť vo čo sa jednalo, v tejto zápisnici to je normálne, my povedali,  

ţe či je to recesia na zápisnici, no ako si niekto môţe dovoliť na mňa ...ja si toto ľúbiť 

nenechám, to si nenechám ľúbiť, lebo ja som toto slovo, ani tieto vety nepouţila a ja si 

to vyhľadám niekde inde. To je poškodzovanie dobrého mena, lebo to po celom 

Slovensku si mohli prezreť, mňa volali, mňa zavolali tak, ţe či je ešte nejakí 
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Praţienkovci sú na Turčeku, vravím nie. No tak Ti pošleme krásny pozdrav. No ja som 

toto...a za to pán Rusnák vy poviete, ţe treba toho človeka zaplatiť na internet no áno, 

treba ho dobre zaplatiť ale z Vašich.  

Eva Špirková – ale to som ja písala 

Anna Praţienková – no tak ale ja som to nepovedala  

Eva Špirková – ale povedali ste to  

Anna Praţienková -  a čo som povedala... 

Oľga Dobšovičová – povedala to 

(Pani Praţienková s Evou Špirkovou si vymieňajú názor o tom, či to pani Praţienková 

povedala, na čo sa sťaţuje, do toho vstúpila pani starostka i poslanci, pani starostka 

hovorí o tom, ţe to bolo vtedy, keď pani starostka hovorila o kontrolórovi, spolu 

s poslancami hovorí o nahrávaní obecných zasadnutí na diktafón, starostka obce sa 

vyjadrila, ţe preto sa to nahráva, keďţe poslanci povedali, ţe zápisnice nie sú v 

poriadku) 

Miroslav Bugár – ja som tieţ čítal tie zápisnice a tieţ mi to boh vie ako nesedelo a mali 

sme aj na pláne a teraz v podstate aj uţ to tu je, uţ sa to nahráva tak v podstate, keď sa 

bude takéto dačo, tak bude sa to preverovať podľa nahrávky.  

Anna Praţienková – ja si to nenechám lúbiť, toto teda nie 

Miroslav Bugár – ja som tieţ čítal tie zápisnice a neni to, tieţ si myslím, neni to také 

ako je to také vytrhnuté z kontextu, ale keď si zoberiete Evka zase nemôţe za sebou 

hneď všetko vedieť. Ona ako to zapisuje, ťaţko sa to zapisuje. Tak v podstate sa to aj dá, 

ţe sa to vytrhne z toho kontextu. Ale na to teraz bude to, ţe sa to bude nahrávať. A tým 

sa to bude kontrolovať.  

Anna Praţienková – ja sa nečudujem potom ak sa takéto zápisnice robili aj kontrolné 

dni u Povodia Váhu alebo Vodohospodárskej výstavby ţe tie pozemky sú v takom 

poriadku  

Oľga Wagnerová – tak pani Dobšovičová to dáva na pravú mieru, presne, ţe bolo to tu 

povedané a bolo to hneď v súvislosti za tou polnočnou omšou, ţe keď sa, ţe 

teda...Maroša...ţe som ja...ţe sa z obecného úradu vynieslo  

Anna Praţienková – a vynieslo 

Oľga Wagnerová – nevynieslo sa, pretoţe ja som hovorila aţ potom ako Tvojho syna 

napadli, sama si to tu potvrdila 

Martin Praţienka – to bolo predtým, Oľga to bolo predtým a počúvaj ma poviem ešte, 

načo vyhlasuje policajný zbor, ţe aby ľudia sledovali, či sa kradne nafta, či sa vykrádajú 

byty, či sa vykráda to, či sa robí to, na čo to bude niekoho obţalovávať, aj tak sa zmetie 

všetko pod prah, aby sa mladým urobil čistý register trestov.  

Oľga Wagnerová – čo teraz tým chceš povedať pán Praţienka? 

Martin Praţienka – prečo neboli predvolaní, nedostali riadnu pokutu 

Oľga Wagnerová - a kto dal z vás písomnú sťaţnosť? Teraz sa tak...nie, Nikto nedal  

Martin Praţienka – dobre Oľga, keby sa tam niekomu niečo stalo... 

Oľga Wagnerová – čo v kostole? V kostole kto zodpovedá v kostole, kaţdý sám za 

seba a pán farár 

Oľga Wagnerová – čo s tým má starosta? 
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Martin Praţienka – a keď dakto oznámi 

Oľga Wagnerová – ale povedali mi to ústne, prvý mi to povedal Joţko Hirschner, ja sa 

za to ani nehanbím, potom mi to povedala tvoja mama, potom teta Vejrostová, a rad 

radom mi to hovoria, ale nikto to nedal na papieri, takţe , keďţe nikto mi to nedal na 

papieri, čo mali sme riešiť, tak sa rozhodlo 

Anna Praţienková – tak treba povedať, ţe to treba dať na papieri 

Oľga Wagnerová – Anička, to zase , ja som to tu verejne povedala, ţe my štyria 

povedali minimálne, hádala som sa, ja som sa nepriečila. A ja vravím, ţe zatiaľ sme sa 

rozhodli tak, ţe teda keď nikto to písomne nedal, tak ţe si pohovor spravím s ním ja a ja 

som dovtedy ako teba napadli aţ po pohrebe jednom keď mi tu ten katafalk doviezli tak 

vtedy som tým chlapcom mladým povedala prvý raz, rozumieš? 

Anna Praţienková – tak asi som im to išla ja povedať 

Oľga Wagnerová –takţe nič sa nemohlo z úradu vyniesť dovtedy. A vtedy ţe pani 

Dobšovičová mi hovorí, ţe v tej súvislosti to bolo povedané, ţe ryba smrdí od hlavy. Ale 

kto čo ako to neviem. Ale tak je to z kontextu, ja som si prečítala na internete, jasné ţe 

sú nedokončené vety, kto tu nesedel môţe si iba domýšľať občas, a preto hneď po tom 

ako pán Bugár mal podpísať zápisnicu a povedal, ţe čo to má byť, ona to nestíha keď 

piati alebo traja rozprávame dohromady, tak len napíše, O. W., M. G. a potom Gizka 

písala tak isto zápisnice ale moţno ţe si vţdy tú vetu dopísala. Viete, keď uţ zapisovala 

na čisto zápisnicu. Tak vtedy sa tu rozhodlo, ţe aby nedošlo k nedorozumeniam, ţe 

budeme toto nahrávať, ţe aby mohla presne si to vţdy pustí  a bude to, keďţe to má 

visieť na internete tak to bude tak ako to kto povedal. Teda keď tu budem ja nadávať, 

bude tam aj tie nadávky, ţe Oľga Wagnerová nadávala, keď budem niekoho chváliť, tak 

tam bude od A po Zet. 

Miroslav Bugár – ale tam nemusia byť presne kto čo povedal, tam v podstate tam aby 

bolo to súvislé, podstatné a jasné 

Anna Praţienková – podstatné aby bola podstata v zápisnici 

Valéria Gajdošová – ucelené aby to bolo 

Miroslav Bugár -  ucelený celok a potom no 

Eleonóra Filipčanová – ucelené veci a nie vybraté  

Oľga Wagnerová – takţe dobre ďakujeme za pripomienku, teda mňa to mrzí, ţe sa to 

takto poňalo, ale hovorí pani poslankyňa,  bolo to tu povedané 

Anna Praţienková – ale ja som to určite nepovedala  

Martin Praţienka – tak to teda nepovedala 

Anna Praţienková – a deviateho druhý  

Poslanci s pani starostkou hovoria o tom, ţe to pani Praţienková povedala skôr druhého 

druhý, ţe to majú aj poslanci poznačené. 

Anna Praţienková – pána fera tak skôr druhého ... vy dávate zápisnicu z ktorého roku 

si dáte podľa dátumu alebo čo sa vám hodí? Tak však to je druhého deviateho druhý táto 

zápisnica 

Oľga Dobšovičová – pani Praţienková ja tu mám v zošite druhého druhý, prvý 

diskusný príspevok mala pani Lachová, vyhŕňanie snehu, písomné upozornenie pôjde 

pánovi Pollákovi, druhá bola Anna Praţienková... 
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Anna Praţienková – o kostole som povedala, ja som  starostovú stretla  tu pred Petrom 

Píšom, či Palom Píšom a pani Píšová mi hovorila, ona mi povedala , ţe ona to uţ vie a 

ţe tento Hirschner pôjde aj za svedka, ţe čo sa tam dialo. Ale samozrejme, keď sa tu 

povie, ţe no nechceme tým mladým...to sú takí víteční ľudia, v Turčeku, tí čo to akurát 

vyčíňali, ţe tým netreba  škodiť, tým treba ešte dať slavobránu spraviť, to sú takí dobrí 

ľudia 

Oľga Dobšovičová - ale vy ste potom ešte povedala, ţe prečo uţ bolo Marošovi toto a 

toto povedané 

Anna Praţienková - áno to som povedala  

Oľga Dobšovičová  - a to je ono 

Anna Praţienková - ale toto je z deviateho druhý  

Oľga Wagnerová - toto bolo deviateho druhý, toto bola iná situácia pani poslankyňa to 

sme sa bavili o kontrolórovi  

Anna Praţienková - nikto nepovedal keď sa kontrolór volil, sme nepovedali nikto ani 

slova, my sme odišli, vy ste tu ešte zostali, ste s ním zostali robiť zápisnicu, my sme šli 

von, nikto nepovedal ani slova 

Oľga Wagnerová - pani Praţienková, môţem do toho vstúpiť? Teraz by fakt, teraz keď 

nepodrţím tuná všetko ako má byť tak by som bola blbá, povedalo sa o tom, pretoţe ja 

som povedala na adresu Andreja, tam sedel, kde pán Patsch, alebo kde Margitka sedel a 

vtedy sa povedalo, ja som povedala k nemu vetu, ţe teda ţe ja som aj rada, ţe teda, ţe  

bude robiť a ţe teda sa teším, ţe nie sú problémy, papier má, ideme podpísať, vtedy 

ktosi zakričal, ţe však ti ešte nikto po papuli nedal, či ako no o tom to začalo o tej bitke 

áno, no tak to určite to bolo tak 

Jozef Pittner - však pred chvíľou si povedala niečo inšie 

Oľga Wagnerová - nie a potom  on povedal, ţe za ucho, Praţienka povedal na to...nie, 

však ešte si nedostala za ucho a ţe tu je riadna sranda si dodal, veď sa smiali tu ľudia na 

tom, to bolo ako fór 

pani Praţienková a Martin Praţienka spolu s poslancami rozoberajú ešte nastolenú tému 

Ján Rusnák - ukľudni sa (Martinovi Praţienkovi, ktorý odchádza k dverám počas 

zasadnutia OZ - Matrin Praţienka - da svidáňja) 

Eleonóra Filipčanová - ale kľudne sa rozprávajte a nieţe teraz tu bude kaţdý... 

Anna Praţienková - ja nenechám takéto veci, aby sa takéto veci o mne rozširovali  

Oľga Wagnerová - môţem si počičať knihu? (knihu zápisníc) 

Ján Rusnák - ja ak môţem k tomu niečo povedať, my sme na minulom pracovnom 

pléne sa rozprávali, ţe musíme mať trošku systém na týchto schôdzach.  

Anna Praţienková - čítala si... 

Ján Rusnák - pani Praţienková (pani Praţienková sa neustále vyjadruje k téme a pán 

Rusnák ju zastavuje) 

Anna Praţienková - čítala si toho Andreja, čítala si poviem ti to tak ako je, si sa tam 

zahačkala, som teraz nevedela, či tam bola pravopisná chyba, či tam bola chyba v 

skloňovaní, ale keď Andrej vstúpil do toho, otočila si sa o 180 stupňov.... 

Ján Rusnák - ja som chcel pani Praţienkovej niečo iné povedať, na minulom pléne sme 

sa rozprávali, ako medzi nami, ţe musíme  trošku systém zmeniť na týchto schôdzach, 
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proste jednoducho povie sa nejaký bod, k tomu bodu sa urobí diskusia a tá diskusia sa 

potom uzavrie. Nebudeme sa vracať naspäť, lebo niekedy je to tu ako na trhu. Skutočne 

a potom napríklad sme pri piatom bode a moţno niekto sa nevyjadrí, príde diskusia a 

zrazu sa niekto chce vyjadrovať, moţno k druhému bodu potom k tretiemu, jednoducho 

to sa nedá ani zapísať. Stačí napríklad, sme sa zaoberali jedným bodom, sčítaním ľudu, 

voľbami, tam kaţdý sa k tomu vyjadríte máte k tomu niečo, uzatváram diskusiu k 

tomuto bodu a koniec.  Potom to dokáţe Evka napísať, inak to podľa mňa nedokáţe 

napísať nikto. 

Eva Špirková - ono je to ťaţké ako aj s tým Berkom vtedy, on povie slovo, vy poviete 

slovo... 

Ján Rusnák - to sa nedá, nemôţe sa pripustiť polemika, preto sme vraveli aj o 

rokovacom poriadku, o všetkom, ţe jednoducho poslanec má 10 minút môţe vystúpiť, 

občan môţe 5 minút vystúpiť a dosť a nemôţe vystupovať v kuse a v kuse rozprávať, to 

sa jednoducho nedá 

Anna Praţienková - mne to pripadá tak, ţe  najlepšie aby ľudia nechodili alebo aby 

boli poslanci  na tentom na špagátku a kto čo potrebuje odhlasovať  odhlasovať, zdvihnú 

ruku a uţ niekedy drţia ústa 

Oľga Wagnerová - teraz povedzte, keď Vám takto povie, ţe ste na špagátku 

Oľga Dobšovičová - to neni pravda, my si svoje povieme 

Anna Praţienková - no však tak to tak aj vyzerá, ţe to neni dobre 

Ján Rusnák - to bol taký dojem pani Praţienková, neviem, či môţme takto rozprávať, 

keď zatiaľ pozerá pani starostka... 

Oľga Wagnerová - hľadám tú vetu... 

Ján Rusnák - to je akoţe polemika, to nie je diskusia  

Oľga Wagnerová - ale teraz je diskusia  pán poslanec povedal, takţe keď je diskusia, 

povedala pripomienku, tak ... 

Ján Rusnák - robíme podľa svojho vlastného vedomia a svedomia, mňa nikto 

neovplyvní v ničom uţ nikdy v ţivote a ja vravím, budem si robiť tak, ako som povedal, 

čiţe celé toto volebné obdobie, keď tak nebudem robiť, tak odtiaľto odchádzam som 

povedal a to ako to mi verte, ţe to toto slovo dodrţím 

Eleonóra Filipčanová - moţno ţe to na vás pôsobí, ţe tu hovoríme nejaké uznesenia, 

ale my sa preto pracovne stretávame, aby sme tie veci prebrali tam, nebudeme sa predsa 

o veciach  

Anna Praţienková - to je správne, to je správne, ţe tak 

Eleonóra Filipčanová - ...prejednávať tu ale tak akoţe nemôţte aj vy povedať, ţe ako 

nemáme názor na nič, lebo teda ako my si vymieňame tam pomerne častejšie názory a 

moţno ţe to teda tak na vás pôsobí ale tak to tieţ nie je ako potom fér takéto prehlásenie  

Oľga Wagnerová - pretoţe naozaj tam sa hádame dve tri hodiny a potom tu pani 

Praţienková  

Anna Praţienková .- ja som to nemyslela tak, ţe vy to tak robíte, ale ja hovorím.. 

Eleonóra Filipčanová - ale tak ste to teraz povedala  

Anna Praţienková - najlepšie by to bolo tak, ţe by boli takí poslanci ţe by zdvihli ruky 

za všetko  
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Ján Rusnák - škoda, ţe je taký dojem, to nás  mrzí, ţe taký dojem máte všetci no 

Eleonóra Filipčanová - to uţ tieţ to presne tak ako keď chodia po dedine klebety, ţe 

poslanci nič nerobia to je presne to isté ako teraz  čo ste  akoţe vy mali ten dojem z toho 

kontextu, ţe je to osočovanie vás, to my sa tieţ môţme uraziťna to,ţe teda po dedine 

rozprávajú ľudia, ţe my tu nič nerobíme, to je presne to isté  

Martin Praţienka - ak je to na internete...mne to je jedno, ale keď mne povedia v 

robote toto a  neviem odkiaľ to zistili z internetu, ţe to je na internete 

Eleonóra Filipčanová - no tak na internet môţe ísť kaţdý  

Martin Praţienka - moju mamu poznajú a toto by si moja mama nikdy nedovolila 

povedať starostke  

pani Dvorská hovorí o tom, ţe je dobre, ţe sa zápisnice nahrávajú, lebo sú takto 

nezrozumiteľné, do toho jej vstúpila pani Filipčanová a pani starostka, ţe práve kvôli 

tomu, ţe zápisnice neboli tak ako mali byť, preto sa začali nahrávať obecné  

zastupiteľstvá 

Eleonóra Filipčanová - dobre berieme, ţe tie dve zápisnice nie sú také aké by mali byť, 

len myslím ţe trošku akoţe je to  

Oľga Wagnerová - prehnané 

Anna Praţienková - no tak najprv ste to mali teda odkontrolovať, čo sa ide dávať na 

internet a nie hocičo dať na internet a niekoho tak dobre omalovať ţe je omalovaný 

Eleonóra Filipčanová - myslím, ţe je to trošku zveličené na tom internete pani 

Praţienková teraz vám niečo poviem kľudne si hocičo kliknite na tom internete, tam sú 

také srandy, ţe by ste sa divili a sú to z obecných zastupiteľstiev iných dedín, takţe tieto 

dve zápisnice myslím sa nemusí urobiť z toho taký horor, priznávame, ţe sú nahouby ale 

to neznamená ţe teraz urobíme z toho taký horor ţe zase dedina bude mať z toho takú 

šou, ţe čo sa tu zase dialo, lebo toto Turček dokonale ovláda. To je môj názor, môţte si 

k tomu povedať čo chcete.  

Eva Špirková - ja by som povedala svoj názor, ţe takéto veci ľudí trápia, ale ţe tam 

nemáme dôleţité veci ako sú VZN-ká tak to nikoho netrápi, ţe tu ja pokašlem nejakú 

jednu vec a ţe tu iní ľudia toľko vecí pokazili .... 

Anna Praţienková  - hádam som tu ja len niečo nepokazila, lebo som bola v obecnom 

zastupiteľstve, alebo som bola...  

Eleonóra Filipčanová - ale to teraz nemôţte byť vzťahovačná za všetko teraz , to sa 

nedá takto robiť 

Anna Praţienková - no nie, tak hádam nechcete povedať, ţe VZN-ká som ja pokazila 

alebo tento ale keď idem niečo dať na takýto pranier tak to musí byť dobre  

Eva Špirková - ale to s tou hubou ste povedali, to jej pravda, ţe ešte si nedostala po hube  

Anna Praţienková - no tak áno ja som povedala, lebo ja sa niekomu vyhráţam, ţe mu 

dám po hube 

Oľga Wagnerová - to bolo zo srandy, veď ja som povedala, ţe to zo srandy, ţe ešte si 

nedostala po hube..vtedy to bol ako humor na záver myslené a končilo, je tak alebo nie 

je, nikto z toho nejde robiť diskotéku 

Jozef Pittner - toto neni diskotéka, toto je zastupiteľstvo 

Oľga Wagnerová - však práve vravím, ţe nie je to diskotéka som povedala 
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Eva Špirková – tak treba sa poriadne vyjadrovať, alebo čo ja viem... 

Oľga Wagnerová - teraz som povedala Joţko presne to, ţe nie je to diskotéka je to 

zastupiteľstvo 

 

SŤAŢNOSŤ PÁNA PITTNERA OHĽADOM OHOVÁRANIA GIZELY 

PITTNEROVEJ  STAROSTKOU OBCE PO DEDINE 

 

Jozef Pittner - dobre, koniec? 

Oľga Wagnerová - nech sa páči 

Jozef Pittner - ja som chorý akurát tak  na kĺby ale uši mám zdravé aj oči, prosím ťa 

pekne, prestaň uţ ohovárať Gizku po dedine, lebo toto uţ neni ani mysliteľné, kde 

chodím, všade počúvam ako brízgaš na ňu. Daj si to radšej, si to vyhoď z hlavy, nechaj 

ju uţ konečne na pokoji, je na dôchodku, tak ju nechaj na pokoji, to ti ja vravím ako 

manţel. Nemám rád takéto veci a ľudia, ľudia ty si nemysli, ţe ľudia mi nepovedia. Mne 

ľudia povedia, ja chodím medzi ľudí.  

Oľga Wagnerová - nemám čo k tomu dodať, pretoţe ja som ešte v dedine nepovedala 

na Gizku ani mäkké f. Povedala som za týmto, prečo platíme takéto dane 

alebo...odpočítavam či som tam ja či je tam tá alebo oná, sme tam tri, boli zle 

prepočítané dane, buď Vám vrátime alebo máte nedoplatok. Čo je na tom zle? čo je na 

tom zle? Nikde som ešte nepovedala v dedine ani do krčmy nechodím ani po chalupách 

nechodím niečo na Gizku 

Jozef Pittner - prosím ťa nevyprávaj takéto veci, uţ jeden človek tuto povedal, ţe 

klameš a zavádzaš. A toto robíš stále.. 

Oľga Wagnerová - Berko  

Jozef Pittner - toto robíš stále, rozumieš? klameš a zavádzaš, jednoznačne, prerábaš 

zápisnice po nej, prerábaš uznesenia po nej ... 

Oľga Wagnerová - VZN-ká, nie zápisnice... 

Jozef Pittner - ale prosím ťa pekne... 

Oľga Wagnerová - zápisnice nemôţme prerobiť, zápisnice, VZN-ká  

Jozef Pittner - robila to 20 rokov, 20 rokov ťa chránila tuto, 20 rokov. Za dvadsať 

rokov si zaslúţila troška inakší odchod ako si spravila, vieš? A pritom ešte 7 rokov 

robila predtým v správe 

Oľga Wagnerová - áno od 83-ho roku  

Jozef Pittner - vidíš ako to dobre vieš 

Oľga Wagnerová - a preto som si ju nechala, prehlásim to aj po dvadsiatich rokoch, aj 

keď čakala keď sem prídem, ţe ju snáď prepustím, nie, povedala som vetu, prečo by 

sme sa mali učiť dvaja noví, ona tu je sedem rokov, nech pokračuje. A vieš čo pán 

Pittner, niečo ti poviem, asi nevieš všetko od pani manţelky, lebo nakoniec sa to 

nahráva, nakoniec ma vyprovokujete a budete sa čudovať. Nechajte ma ţiť na pokoji. 

Nič som nepovedala, ani slovo na ňu a ty ma ideš osočovať na obecnom zastupiteľstve  

Jozef Pittner - prečo by som si nemohol povedať svoj názor? 

Oľga Wagnerová - môţeš si povedať, ale doveď človeka, ktorému som povedala, ţe 

Gizka je neschopná 
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Jozef Pittner - ale prečo by som mal doviezť človeka?  

Gizela Pittnerová - ale uţ ticho 

Jozef Pittner - čo ti ja mám čo dováţať, ja som to počul 

Oľga Wagnerová - áno aj ja som počula  

Jozef Pittner - no tak  

Oľga Wagnerová - ďakujem za diskusný príspevok , prosím pán Patsch 

 

SŤAŢNOSŤ PÁNA PATSCHA OHĽADOM VODY NA CESTE 

 

Ján Patsch -  ja sa Vás chcem všetkých opýtať tak pekne, nie vadiť sa, ako sa cítite keď 

idete od transformátora  v tej kriţovatke, šlapete po vode, ako sa cítite? Ja musím si 

čiţmy obuť keď chcem z domu von zísť - na potok pre vodu pre kvety, na kvety. Chcem 

odpoveď od občanov, nie od vás, od vás si ţiadam písomne, všetko, ďakujem. Dostali 

ste dopis... 

poslanci OZ sa pýtajú pani starostky o čo sa pribliţne jedná 

Oľga Wagnerová - áno, on stále tú štátnu cestu a čo s tým my budeme robiť? 

Ján Patsch - uţ dvadsať rokov chcem toto... 

Oľga Wagnerová - v 96-om ste si spravili odvodnenie protiprávne, to pred tou  garáţou 

a vám do garáţe voda netečie, hovorím to tu po stýkrát, netečie vám, boli sme v 

najväčšom daţdi, všetko to ide a tam pred Brhelom...ale teraz Vám tečie čo máte dva a 

pol - tri metre do garáţe, z toho vám iba tečie vodička a ešte máte odvodnené pred 

dverami, vy ste si mrieţku spravili ujo Janko, takţe to čo z toho, z tých ekopanelov čo 

tam máte, ja som nie jeden raz tam bola  

Ján Patsch - keré mrieţky? 

Oľga Wagnerová - no dolu máte a máte odvodnené vy ste chceli odvodnenie pozemku 

odomňa uţ v deväťdes...Janko Rusnák je svedok , keď išli sme kandidovať... 

Ján Patsch - uţ dvadsať rokov 

Oľga Wagnerová - to nie je dvadsať to bolo pred šestnástimi rokmi, keď ste jeho 

zavolali aby to rozhodol 

Ján Patsch -tam dole aţ ku Beňovi hej? tam sú  tie mrieţky čo som ţiadal aby ste to 

opravili  

Oľga Wagnerová - my nemáme čo opravovať štátnu cestu  

Ján Patsch - ale tu ste zapchali tú rúru  

Oľga Wagnerová - to je pravda 

Ján Patsch - to ide všetko dole tá voda 

Oľga Wagnerová - áno 

Ján Patsch - potom aj od Fila, a teraz keďţe ten sklon spravili naopak, teraz nemusím v 

čiţmoch, ale  musím si rybárske čiţmy obuť 

Oľga Wagnerová - ale teraz v jeseni sa to napravilo, urobilo sa tam presne ku 

Dérerovcom sa vyvýšilo, aby voda nešla ani pod trafák ani na vás 

Ján Patsch - tam, ale od môjho domu, ja vravím od môjho domu keď vyjdem von na 

cestu, nerozumiete slovensky? nenaserte ma, nie od garáţe a jedno aj von druhé sa 

pýtam, ja som vám napísal dopis, ja som sa vás nepýtal odpoveď, ja som vás poţiadal, 
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ţe mi písomne ako mám vyjsť z domu,ja som sa pýtal tu občania, či  sa im šlape aj po tej 

vode hore  

Oľga Wagnerová - tak odpovedajte občania, pani Lachová chodí po vode, nebohá 

Ilonka Pittnerová plávala v tomto a k tej sme nechodili robiť ţiadne drenáţe zatiaľ a tu 

sme, my chodíme po čom, príďte do nášho starého domu, z  Naturu a od pána Matúša 

mám zatopený celý pozemok a  zamrznutý, všetko ľad zdvihnutý, pani Gajdošová to 

vidí, lebo chodí tam  vyššie a toto a čo teraz? koho mám ísť sa sťaţovať? na Obecný 

úrad?  

Ján Patsch - vy ste nemali navrhnúť dať zapchať tú rúru  

Oľga Wagnerová - to je pravda, boţe  

Ján Patsch - tá rúra mohli ísť ten telefón, či ten kábel, mohli ísť po vrchu rúry a kanál ... 

ten tam je od nepamäti, moţno 500 rokov a fungoval a teraz nefunguje  

Oľga Wagnerová - ten kanál, ja sa priznávam, ţe to urobil Váhostav, keď v 95-om 

alebo štvrtom robil reguláciu potoka okolo pána Privitzera  

Ján Patsch - dali ste ho zasypať, váš príkaz to bol 

Oľga Wagnerová - na môj príkaz 

Ján Patsch - a kto by dal inak príkaz? 

Oľga Wagnerová - nie, oni urobili chybu a ja za to nesiem zodpovednosť, to je jasné, 

mala som to ustriehnuť, alebo technický dozor  

Ján Patsch - keď tam bola šachta, šachta tam mala aj ostať, keď tam bola 400 alebo 

koľko rokov, mohla byť ďálej a cesta by bola suchá a nie celý, ľudia tam musia 

preskakovať ako opica, ja ich vidím z okna von, vy chodíte autom hej...,20 rokov ma 

šikanujete, tak šestnásť, ja od vás ţiadam písomný list 

Oľga Wagnerová - no ja vám napíšem, to môţete si byť istý, ţe štátnu cestu nebudeme 

riešiť, to je štátna cesta, po otoč je  štátna cesta 

Ján Patsch - áno je to štátna cesta, ale nemali ste tam zapchať rúru 

Oľga Wagnerová - môţeme dať ţiadosť na Ţilinský samosprávny kraj  

Miroslav Bugár - to je nejaká veľká rúra? 

Oľga Wagnerová - nie, to nebola vôbec rúra, tam bol z kameňa štvorcový oný, zo 

štvorca bol výpust robený, tam nebola rúra, kedysi neboli rúry, zo skál bol štvorcový 

odvod vody spravený a ten kanál je popod cestu, len tie obrovské balvany, kto ich pôjde 

z toho betónu čo máme meter dvadsať urobenú spevnenú cestu, kto to pôjde 

vyštemovať, rozumiete? No o to tu ide, ten kanál nikto neničil, lebo cesta sa neprerušila, 

keď sa robila 

Ján Patsch - cesta ostala cestou  

Oľga Wagnerová - no vidíte, oni len tam kde bol výpust tak tam dali obrovské skaly z 

priehrady a urobili ten múrik oporný, na jednej strane urobili dobre, ale zas zahatali...  

Ján Patsch – na to je investor, čo kontroluje, majiteľ sleduje, či je tá práca prevedená, 

tak lebo tak 

Oľga Wagnerová –pán Patsch, povedala som, ţe za to zodpovedám ja a technický 

dozor? Ja som to tu teraz  povedala, ja nehovorím, ţe nie som na vine 

Ján Patsch – vy ste na vine 

Oľga Wagnerová - ja som investor, ale bol na to technický dozor platený, jeden pán 
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Ing., ktorý to mal ustriehnuť no 

Ján Patsch – tak ten to mal zaplatené a vidíš 

Oľga Dobšovičová – pán Patsch, ale ja chodím tieţ do obchodu, aj keď prší, čiţmy 

nemusím mať, ţe to popreskakujem, to je pravda 

Oľga Dobšovičová - ale čiţmy mať nemusím, aţ tak to neni ohrozené 

Ján Patsch – lebo preskakuješ, ale ja keď idem tam dverami von, koľko je tam vody 20 

centimetrov, to nevidíte vy ste rovno pod strechou 

Oľga Wagnerová – ešte takú poznámku, nedá mi aby som nepovedala, pán Patsch, my 

sa 16 rokov neţerieme kvôli štátnej ceste, aby bolo jasné, 16 rokov sa my dvaja ţerieme 

kvôli vašim záhradám a tomu priepustu, kde robíte svojim susedom...., no nie,tak 

nehovorte, ţe sa 16 rokov pre toto hádame 

Ján Patsch – lebo tá záhrada,mal si majiteľ vyčistiť, nie MNV dal vyčistiť, ţeriete ma  

Oľga Wagnerová - Vám sme dali spraviť vchod do záhrady a to ste nepovedali ţe MNV, 

MNV Vám nedalo, Obecný úrad  

Oľga Wagnerová – takţe keď boli robiť Privitzerovi a Pittnerovi, boli aj Vám robiť, 

nehovorte, ţe Vy ste boli snáď výnimka,  a ešte pán Ing. Brhel Vám ustúpil a z jeho 

pozemku vám pustil aby ste išli z boku do záhrady, pre boha zase nalejme si čistého 

vína, fakt 

Ján Patsch – počkajte 

Miroslav Bugár – zase? uţ nie radšej   

Oľga Wagnerová – no nie, tak ale chcem dať na pravú mieru, ţe keď povedal, ţe 16 

alebo 20 rokov mu tu odopieram niečo  

Ján Patsch - to vravíte o tom kanále dole nie? o tom hovoríte, s Privitzerom, prečo má 

sused pekne urobené a kto mu kázal, však pani? ste tam bola 

Gizela Pittnerová - no má 

Ján Patsch -  aj rúry má pekne vyčistené, aţ po mňa a u mňa bola rúra zatopená, ţe len 2 

cm od vrchu bola voľná, ta je pravda? 

Gizela Pittnerová – ale potom sa to vyčistilo a jemu šla voda pekne 

Ján Patsch - a prečo on to nevyčistil? prečo museli sme vtedy čistiť? je neschopný?  

Oľga Wagnerová – dobre ďakujem pán Patsch za diskusný príspevok, dostanete 

písomné... 

Ján Patsch - ja ţiadam aby sa tá voda odstránila, aby tam viac netiekla a vyčistite kanál, 

tak ako bol 400 rokov, choďte do Piešťany, tam máte všade tie mreţe  

Oľga Wagnerová - keď budeme my tu mať kúpele, budeme mať aj my všade mreţe 

 

PANI PRAŢIENKOVÁ – ZÁPISNICE, DOMY  

 

Anna Praţienková - však sme mali mať aj plaváreň aj motel a kde je? ten uplakaný 

Julko to nechal Agassi ten hral stále tenis a naše domy sú tak postavené, všetky, ţe sa 

rozpadajú hlavná vec, ţe zaplatíme ja preplatím aj guláše aj kontrolné dni, všetko 

zaplatím v pozemku.  

Oľga Wagnerová - a teraz v tej zápisnici to bude zasa z kontextu, aby ste vedeli, 

hovoríme o niečom inom a keď toto tam bude zapísané tak čo si tí ľudia ...kto je Agassi 
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a kto je Julko? 

pani Praţienková s pánom Praţienkom vysvetľujú kto je Agassi a kto je Julko, starostka 

ich upozorňuje, aby hovorili po jednom 

Anna Praţienková - ak ste takto písali zápisnice ako je teraz napísané tak sa nečudujem 

ţe nemali čo kontrolovať, nevedeli čo majú kontrolovať, kaţdý hádam mal zo zápisnice 

mať úkol čo má splniť , a keď prišiel na kontrolný deň, mal kontrolovať či to je splnené, 

keď to nebolo splnené, malo to pokračovať aţ .kým to neskončí.... 

Ján Dvorský – pani Praţienková, ja by som Vás poprosil, toto sa veci interné 

Váhostavu, ja som tieţ robil u jednej firmy, ktorá robila priehradu a mali sme inakšie 

roboty za to je zodpovedná organizácia, ktorá robila, my to dneska tu nevyriešime... 

Anna Praţienková – ale... 

Ján Dvorský – zbytočne naťahujeme čas 

Anna Praţienková – viete čo? My sme boli, nás dali tomuto obecnému úradu, ja mám 

ešte zápisnicu, čo nás odovzdali domy odovzdali obecnému úradu po štyroch rokoch 

alebo po piatich si povedala pred Klastovou aj predomnou, ţe Vinco Ti povedal, aby si 

to vrátila tie domy, aby sme ti nechodili na krk, lebo ţe sú neni odstránené závady. Tak 

šikovno si to vrátila Vodohospodárskej výstavbe a oni to dali.. 

Oľga Wagnerová – nikdy to nebolo naše vlastníctvo, nikdy to nebolo vlastníctvo, do 

správy nám to dali , ţe aby nemuselo sa platiť alebo čo, vtedy ste platili do Ruţomberka  

Oľga Wagnerová – však sa to odvádzalo a čo si myslíš ţe to obec dostala tie peniaze? 

Boli sme správcami ako sme správcami káblovej televízie, kde idú peniaze vybraté za 

káblovú televíziu? Hádam nie do obecnej kasy? Do Bratislavy firme Progres a toto bolo 

obdobné. A stále furt sa niečo tam po dvoch rokoch alebo po  koľko pani Klastovej pec 

pukla a tak ďalej a to sme vtedy mali, na čo sa budeme my nervačiť, keď to stejne 

patrilo Vodohospodárskej výstavbe, štátnemu podniku, vlastníctvo a mali to v 

správcovať Povodie Váhu Ruţomberok.  Ale oni aby to nemali tak ďaleko, tak ţe obci, 

tak som súhlasila, prečo nie? No, ale keď stále len nejaké problémy, muselo to stejne 

robiť Povodie Váhu, lebo Vodná nádrţ a celá prevádzka patrí pod Povodie Váhu 

Ruţomberok tak sme to odovzdali. A jasné, ţe mi môj manţel povedal, ţe prečo si ešte 

na krku nechám zavesené aj to čo nemusím, ţe či mám málo roboty a zodpovednosti v 

dedine. Ale nemôţete viniť predsa mňa ako boli domy postavené. Sú v zápisniciach 

napísané, ţe ja som chcela vymeniť tieto papendeklové za iné, tieto Ţarnovice a nebolo 

to dovolené, toto  predchádzajúce vedenie MNV objednalo a to sa tu musí postaviť. Pri 

druhých domoch čo sú, to som si uţ presadila, ţe sú stavané murované, toto uţ záleţalo 

odomňa.  Ale potom treba  fakt povedať, ţe aj som moţno blbá, alebo ţe niečomu 

nerozumiem, ale treba na druhej strane aj oceniť, ţe niečo som pre túto dedinu presadila, 

hoci dobre vedia ľudia, ţe tie domy sa škrtli, ţe sa nebudú týchto osem domov stavať. A 

ja som do nich nikdy nemala ani čo hovoriť a presadila som si to u toho Julka , takţe 

nehovorím, kto nerobí nerobí ani chyby. Nikto nie je stopercentný, ani ja. Ďakujem, má 

ešte niekto niečo? 
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PANI LACHOVÁ – ŢIADOSŤ VOČI PANI STAROSKE A POSLANCOM OZ – 

VYRIEŠENIE ZATEKANIA VODY Z CESTY 

 

Oľga Wagnerová – prosím 

Amália Lachová – pani starostka ja neviem čo ja tam idem ja robiť tá cesta je takto 

vyššia, teraz keď bude pršať, čo tam ja spravím 

Oľga Wagnerová – pani Lachová, povedala som pred troma týţdňami na tomto mieste, 

akonáhle odmrzne, ste prvá na rade, kde sa ide robiť šachta 

Amália Lachová – prepáčte to neni len tá strana, teraz je táto strana, tam pri drevárni, 

ako idem do drevárne pri novej drevárni, tam mám takto, takto tam mám vysoko ten 

asfalt 

Oľga Wagnerová – ale odkiaľ vám tečie teraz?  

Amália Lachová – no tečie mi z cesty, všetko to steká tam dole a ku nám sa to zastaví 

pred drevárňou , ja neviem, išla ste okolo? Tam je takto hrubo ľad. 

Oľga Wagnerová – no veď, všade je ľad 

Amália Lachová – rozsekávam ho, ale to mi nikdy nerobilo, prepáčte, ale nikdy mi to 

nerobilo 

Oľga Wagnerová – dobre, dáme, príde sa tam komisia... 

Amália Lachová – či sa tam dajú nejaké, aby mi to tam netieklo,  

Oľga Wagnerová – prídeme to pozrieť aj s komisiou, nebudeme takto od 

stola...nebudeme od stola, to si nemôţeme...nie lebo sme sa tu dohodli pred troma 

týţdňami, ţe toto bude prvé, keď odmrzne zem, ţe vám dám urobiť priepust a teraz uţ 

zase hovoríte druhá strana.   

Amália Lachová – a teraz sa to bude musieť nejako vyriešiť aby sa to z tej strany tam  

nejako odviedlo. Ja to nemám kde odviezť, nemám,  keď je tá cesta takto vysoká.  

Oľga Wagnerová – dobre, prídeme sa pozrieť, neprídem iba ja, pôjdu aj chlapi  

Amália Lachová – či si mám napísať ţiadosť? 

Oľga Wagnerová – nie, uţ keď ste to tu povedali, uţ je to zapísané. Má ešte niekto 

niečo? Z pánov poslancov, pani poslankyne? Ak nie, dávam návrh na ukončenie 

diskusie. Kto je za? Ďakujem, poprosím pani poslankyňu Gajdošovú, aby ..., či ešte  tam 

jedno uznesenie by malo byť asi však?  

Pani starostka s návrhovou komisiou vytvára návrh na uznesenie. 

Oľga Wagnerová – no a čo sa týka tohto a tej komisie,  tak to vyplýva z diskusných 

príspevkov, takţe na to nebudeme uznesenie.  

Valéria Gajdošová číta návrh na uznesenie. 

Oľga Wagnerová – my sme chceli uţ aj robiť nejaké zemné práce, ale naozaj sa nedá, 

fakt ja som si neuvedomila, ţe keď nie je snehu, ţe zamrzla tá zem ešte viac ako keď 

bola pod snehom 

Ján Rusnák – zima ešte neodišla 

Oľga Wagnerová -  bola pod snehom, chceli sme uţ tak, ţe zametáme ulice, od vrchu 

presne od posledného domu všetky ulice smerom na Dolný Turček zametáme, aby prach 

nebol, zametáme, no a pália sa tie konáre a také veci, vypilujú sa potoky, to v spolupráci 

s Povodím Váhu ale to čo sú v tokoch. 
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UZNESENIE 28/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

ukladá poslancom OZ prejednať diskusné príspevky občanov a informovať 4. 4. 2011 na 

verejnom zasadnutí OZ v Turčeku o ich návrhoch.  

 

Hlasovanie: 

Za: 6        Proti: 0          Zdrţali sa: 0                    Prítomní: 6 

 
HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OBECNOM ÚRADE V TURČEKU 

 

 

V Turčeku 23. marca 2011 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Zaslané na overenie, dňa 24. marca 2011 

 

 

 

 

 

  ...........................................                               ..............................................    

         Eleonóra Filipčanová                                            Ján Dvorský  

 

 

 

 

 

 ...........................................                          ............................................. 

   Zapísala: Bc. Eva Špirková                                    Oľga Wagnerová 

                                                                                      starostka obce 


