
Zápisnica 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,  

ktoré sa konalo dňa 19.09.2011 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Turčeku 

 

 

 

Starostka obce 

Oľga Wagnerová 

 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

Oľga Dobšovičová, Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Bc. Valéria Gajdošová, 

Margita Stračinová, Ján Rusnák, Miroslav Bugár 

 

 

Hlavná kontrolórka 

Mgr. Lucia Schumichrastová 

 

Starostka, Oľga Wagnerová - Privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť 

poslancov.  

 

Zapisovateľka – M. Stračinová 

Overovatelia zápisnice – M. Bugár, J.Dvorský 

Návrhová komisia – Bc. V. Gajdošová, O. Dobšovičová 

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie.  

2. Kontrola účasti poslancov a určenie  

3. Kontrola uznesení 

4. Čerpanie rozpočtu za prvý polrok roku 2011 

5. Prevádzka MŠ v Turčeku 

6. Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove MŠ 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdrţal sa: 0  

 

 

 

 

 



K bodu 3: Kontrola uznesení  
 

Hlavná kontrolórka  

Všetky uznesenia prijaté na 9. Zasadnutí OZ v Turčeku boli splnené. 

Uznesenie 40/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

ukladá poslancom OZ prejednať diskusné príspevky občanov a o ich riešení 

podať správu na najbliţšom zasadnutí OZ. 
Jedná sa o diskusný príspevok p. Lachovej, hlavná kontrolórka vyzvala poslancov, aby sa 

k tomu vyjadrili. 

 

Poslanec J. Dvorský – Jedná sa o problém s vodou, ktorý spôsobila obec zdvihnutím cesty, 

voda nemá kam odtekať. Je tam priepust, ale nepostačujúci a navrhuje prerezať cestu a urobiť 

tam kanál, ktorý prepustí vodu na druhú stranu.  

Starostka O. Wagnerová – Do cesty sa nemôţe zasahovať, kým nebude refundácia 

z eurofondov a uţ s tým je problém, ţe sa robila výtlaková stanica za tunelom k úpravni vody. 

Z technického hľadiska si p. starostka myslí, ţe by bol lepší prvý návrh – urobiť priepust 

o väčšom priemere aţ do potoka. Nie je účelné, aby sme prerezali cestu a pustili vodu zase 

niekomu inému a vytopili ďalšieho suseda. Treba to aţ do potoka. Technicky je to oveľa 

nákladnejšie a ťaţšie, ale spravodlivejšie, pretoţe tento priepust bol vybudovaný pred 35. 

rokmi, alebo 40. a je o priemere 250 alebo 200 cm a nie je v týchto rokoch dostačujúci, tak 

treba vybudovať väčší moţno 315cm a prekopať to aţ do potoka. Treba uvaţovať a zahrnúť 

to do rozpočtu, pretoţe to treba urobiť a cenovo to bude určite náročnejšie. Bude tam nutný 

pretlak a ešte to musí odsúhlasiť vlastník povodia, ktorí ide na Handlovú.  

Poslanec M.Bugár – Prikláňa sa k návrhu p. Dvorského a dopĺňa to, ţe by sa tam urobili 

priepusty otvorené a na vrchu s mreţou. 

Poslanec J. Dvorský – Prekopať 30cm kanál pozdĺţ celej cesty, dať tam cestné ţľaby 

a navrch ţelezné mreţe. 

Starostka O. Wagnerová – To je priepust a ten to nevyrieši. 

Poslanec J. Dvorský- Prekope sa cez cestu, za cestou sa spraví šachta a od nej sa voda 

odvedie aţ do potoka. Navrhuje to urobiť s malými obec. sluţbami. 

Starostka O. Wagnerová – určite sa s tým bude zaoberať, nenechá sa to len tak. 

 

 

 

K bodu 4:  Čerpanie rozpočtu za uplynulý polrok 2011   
 

Poslankyňa O.Dobšovičová- prečítala čerpanie rozpočtu za uplynulý polrok 2011. 

Ekonomická komisia na svojom zasadnutí dňa 24.08.2011 konštatovala, ţe čerpanie príjmov 

a výdavkov je v súlade s rozpočtom, prekračujú sa výdavkové finančné operácie, čo sú 

splátky úveru na cesty. Niektoré výdavkové poloţky, ktoré sa prekračujú na návrh starostky 

obce by sa mali upraviť k 30.10.2011 po prerokovaní čerpania rozpočtu k 30.09.2011 

 

Uznesenie č.50/2011 

 OZ v Turčeku berie na vedomie čerpanie rozpočtu za prvý polrok 2011 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdrţal sa: 0  

 

 



K bodu 5: Prevádzka MŠ v Turčeku 

 

Starostka O Wagnerová – P. Riaditeľka MŠ Mgr. Vráblová podala ţiadosť o úpravu 

prevádzky v MŠ a to od 6,30 do 15,30 hod. Konzultovala  o tom s rodičmi detí na 

rodič. zdruţení, ktorí jej to odsúhlasili. Prítomná bola nadpolovičná väčšina rodičov. 

 

Uznesenie č. 51/2011 

 OZ v Turčeku schvaľuje prevádzku pre MŠ od 6,30 do 15,30 hod. 

 
 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdrţal sa: 0  

 

 

 

K bodu 6: Rekonštrukcia kotolne v budove MŠ 

 

Starostka O. Wagnerová – Nakoľko ţivotnosť kotolne v MŠ bola odhadovaná na10 

rokov a uţ má 11, je to potrebné riešiť, aby nedošlo k havarijnému stavu. Náklady 

z rozpočtu sú najvyššie a tak sa hľadajú moţnosti úspory na energiách. Prišla ponuka 

z bratislavskej firmy Koor, p. Ing. Orlovský nám predstavil ich firmu a urobil 

prezentáciu  o úsporných opatreniach energií. Nakoľko to zasadnutie bolo 1hod pred 

týmto zasadnutím, nebude sa k tomu prijímať ţiadne uznesenie, zatiaľ je to len 

informácia. Zastupiteľstvo sa snaţí hľadať cesty ako čo najviac ušetriť v tom našom 

biednom rozpočte. K tomuto bodu bude v dohľadnej dobe zvolané mimoriadne 

zasadnutie.  

 

K bodu 7: Rôzne 

 

1. Ţiadosť o odkúpenie obecného domu č. 210 Dolný Turček Katarína 

Tóthová, s tým, ţe sa doţivotne postará o rodičov. V roku 2009 si podal takúto 

ţiadosť M. Berko. Do dnešného dňa nepodpísal zmluvu a dom je stále 

v majetku obce. Najprv sa musí zrušiť uznesenie 91z roku 2009 a potom prijať 

nové. 

 

Uznesenie č. 52/2011 

 OZ v Turčeku ruší uznesenie č. 91/2009 zo dňa 26.02.2009 o odpredaji 

pozemku a nehnuteľností s.č.210 pre Miroslava Berku. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdrţal sa: 0  

 

Uznesenie č. 53/2011 

 OZ v Turčeku 

a, schvaľuje odpredaj obecného domu súp. č. 210 Kataríne Tóthovej za 1 euro 



b, schvaľuje odpredaj priľahlých pozemkov s tým, ţe ţiadateľka v prípade potreby si 

dá na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán a znalecký posudok 

c, cena pozemku bude záväzná podľa znaleckého posudku. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdrţal sa: 0  

 

 

 
2. UŢS v Turčeku, ţiadosť o poskytnutie priestorov v budove MŠ v časti bývalej 

ZŠ, za účelom stretávania sa výboru, cvičenie, zhotovení izby ľudových tradícií 

a stálej výstavy fotografií  historických i zo súčastnosti. 

Starostka O. Wagnerová - táto časť budovy sa musí temperovať, je tam voda, WC a na tieto 

účely to môţe byť vyuţité. Na oplátku, dvakrát do roka pripravia pre obec kultúrny program. 

 

Uznesenie č. 54/2011 

 OZ v Turčeku schvaľuje poskytnutie priestorov v budove MŠ ÚŢS v Turčeku za 

účelom zhotovenia stálej výstavy fotografií a zhotovenia iyby ľudových tradícií a kultúrno- 

športového vyţitia ţien bez poplatku s tým, ţe 2krát do roka pripravia kultúrny program. 

 

  

Hlasovanie: 

Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdrţal sa: 0  
 

 

 

K bodu 8:  Diskusia 

 

P. Anna Páchniková – 13.07.2011 podala sťaţnosť  a nedostala odpoveď 

Starostka – poslancov informovala na pracovnej porade, bolo dovolenkové obdobie, nedalo sa 

to zosúladiť, ale určite sa budú robiť v tejto veci opatrenia. 

 

p. Gašek – má problém s KTV, signál je čoraz horší chce sa odhlásiť, ale ak by od januára 

sa to napravilo, tak by ostal pripojený. 

Starostka O. Wagnerová – momentálne sa robí revízia a údrţba KTV, ktorú robí p. Dvorský 

poslanec J. Dvorský – slabší príjem je na JOJ plus a ČT1 

poslanec M.Bugár – revízia sa robí preto, aby sa zistil presný počet účastníkov KTV a potom 

budeme robiť ďalšie opatrenia a zvaţovať ďalší postup. Firma Progres prisľúbila po tejto 

revízií zmodernizovať zariadenie KTV. 

J. Gomboš -  sme na hranici prelínania signálu a keď si ľudia platia koncesionárske poplatky, 

tak majú právo mať STV1,STV2.. za to je kto zodpovedný. 

Starostka O. Wagnerová  - Zo zákona je štát zodpovedný za to, aby tu bolo 100% pokrytie 

na tie septoboxi. 

Tento problém uţ intervenovala aj na ZMOTE aj ZMOSE v Bratislave. Čaká, ako sa k tomu 

vyjadrí nový p. predseda. Ešte mi na to neodpovedal. 

Poslankyňa E.Filipčanová – Toto nie je riešenie pre p.Gašeka. Na Dolnom Turčeku bol 

problém s KTV odjakţiva. Navrhuje, aby to pán Dvorský išiel pozrieť.  

Starostka O. Wagnerová – po revízií sa bude rokovať s prevádzkovateľom a potom sa môţe 

urobiť aj nová anketa ohľadom programov. 



 

J.Gomboš -  v akom štádiu je most pri p. Gombošovej v D. Turčeku. 

Starostka o. Wagnerová – pôjde tam most od p. Priehradníkovej. Nepoloţí sa presne na to 

isté miesto, lebo je na súkromnom pozemku. Plynári nám to urobia bezplatne, do zimy by to 

malo byť urobené. 

Pre informáciu, robí sa uţ aj projekt na chodník v Dolnom Turčeku. 

 

p. Prílepková – či sa bude robiť priepust od lesnej správy. 

J. Rusnák – sľúbil , ţe sa o to postará, ale firma, ktorá to mala urobiť nečakane odišla. Cesta 

patrí Mestským Lesom Kremnica a nesmie do toho zasahovať.  

Starostka O.Wagnerová – treba sa obrátiť na primátorku mesta Kremnica 

 

p. Gašek – Pripomienkoval potok od Kremnických Baní, bolo by dobré usilovať o projekt 

na tento tok. To je tok vojenských lesov aoni na to určite financie mať budú. Bolo by dobre 

ich do toho nejako potlačiť. 

Stariostka O.Wagnerová  - Vojenské lesy nútia obec tok prebrať za 1 euro do správy obce 

a na to ma nenahovorí nikto. 

P. Gašek – Tak nech to dajú najprv do poriadku. 

Starostka O. Wagnerová – napíše list na vedenie vojenských lesov Pliešovce, ţe by bolo 

vhodné vybudovať projekt na úpravu tohto toku. 

 

 

Uznesenie č. 55/2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

ukladá poslancom OZ prejednať diskusné príspevky občanov a o ich riešení 

podať správu na najbliţšom zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdrţali sa: 0            Prítomní: 7 
 

 

 

Starostka O. Wagnerová  poďakovala občanom za účasť a ukončila 10. zasadnutie OZ 

v Turčeku. 

 

                    

 

 

             Ukončenie zasadnutia o 18:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V TURČEKU 

 

 

V Turčeku 29. septembra 2011 

 

 

Zaslané na overenie, dňa 29. septembra 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Ján Dvorský       Miroslav Bugár 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Zapísala: Margita Stračinová        Oľga Wagnerová   

   
 


