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Z Á P I S N I C A 

Z 

5. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TURČEKU, KTORÉ SA 

KONALO DŇA 21. 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 víta všetkých poslancov a všetkých 

prítomných na zasadnutí OZ. 

 

Overovatelia zápisnice: Ján Rusnák, Miroslav Bugár 

 

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: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce 

4. Sčítanie ľudu 

5. Rôzne (ţiadosti občanov) 

(k tomuto bodu starostka doplnila, ţe by sa malo jednať o:  

- doplnenie člena rady školy, anonym a pod.) 

6. Návrh na uznesenia 
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7. Diskusia 

8. Záver 

Všetci poslanci súhlasia s predneseným programom. 

 

Oľga Wagnerová – číta Uznesenie č. 15/2011 a hovorí o tom, ţe bolo pánovi Strakovi 

v prejednávanej veci odpísané, taktieţ ohľadom Uznesenia č. 16/2011, 17/2011 – 

ktorým bolo odpísané, 18/2011 – prejednané diskusné príspevky 

 

K bodu vyhlásenie Hlavného kontrolóra obce (ďalej len HKO) 

Oľga Wagnerová – 14. 2. 2011 sme obdrţali list od Ing. Bc. Andreja Kováča (starostka 

číta list o vzdaní sa p. Kováča funkcie HKO obce Turček) 

Oľga Wagnerová – na základe tohto listu som zvolala dnešné OZ, aby sme zjednali 

voľbu HKO. Uţ sa to prejednáva tretí týţdeň, všetci poslanci majú dopodrobna 

naštudovaný zákon. Aby sme všetko stihli by som poprosila pani Stračinovú, aby 

predniesla návrh ohľadom voľby nového kontrolóra 

Margita Stračinová – číta návrh voľby HKO, ktorý si poslanci OZ pripravili (deň 

konania voľby 4. 4. 2011, zabezpečením voľby HKO poverujú pani Eleonóru 

Filipčanovú, pani Stračinová číta všetky body, kvalifikačné predpoklady, prílohy 

prihlášky...tento dokument je prílohou zápisnice) 

Oľga Wagnerová – treba zváţiť, či tam má byť to NEOTVÁRAŤ, je to nad rámec 

zákona 

Margita Stračinová – ľudia si spôsob voľby môţu prečítať na tabuli a na internete 

Oľga Wagnerová – najneskôr 22.2.2011 je to potrebné dať na internet, menujte komisiu, 

ktorá bude otvárať obálky 

Miroslav Bugár – komisia určuje podmienky a pozerá či ich uchádzač spĺňa 

Ján Dvorský – celé zastupiteľstvo 

Eleonóra Filipčanová – všetci a hotovo 

Starostka obce ţiada Valériu Gajdošovú, aby prečítala návrh uznesenia 

Valéria Gajdošová číta návrh uznesenia 20/2011 

 

 

Uznesenie číslo 20/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku: 

a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie hl. kontrolóra obce od Ing. Bc. Andreja Kováča 

zo 14. 2. 2011. 

b)Vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce dňom 22. 2. 2011. Uzávierka prihlášok 

bude dňa 22. 3. 2011 a voľba hl. kontrolóra dňa 4. 4. 2011 na riadnom zasadnutí OZ 

v Turčeku 

 

Hlasovanie: ZA: 7     PROTI: 0      ZDRŢALI SA: 0      PRÍTOMNÍ: 7 

 

K bodu sčítania obyvateľov, domov a bytov 

Starostka obce číta metodický pokyn k sčítaniu ľudí – do 18. 3. je potrebné vytvoriť 

obvody a komisiu pre sčítanie ľudu 

Oľga Wagnerová – bývali 2 sčítacie obvody 1. Horný  2. Dolný 
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Ján Rusnák – môţeme sa rozdeliť na dve komisie podľa obvodov a obvody podľa 

katastrálnych území 

Oľga Wagnerová – (starostka doporučuje ako by malo znieť uznesenie) OZ schvaľuje 

komisie – 2 sčítacie obvody pre sčítanie ľudí, domov podľa katastrálnych území 

Oľga Wagnerová – môţete mať dva sčítacie obvody, ostatné treba vyriešiť do 18. apríla 

Oľga Wagnerová – dnes prišiel mail, kde nás upozorňujú na moţnosť odskúšania 

programu pre sčítanie obyvateľov (starostka číta spomínaný dokument) 

Valéria Gajdošová číta návrh uznesenia 21/2011 

 

Uznesenie číslo 21/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku: 

a) schvaľuje pre obec Turček 2 sčítacie obvody podľa katastrálneho územia DT a HT 

pre sčítanie ľudu, obyvateľov, domov a bytov. 

b)schvaľuje komisiu pre sčítanie ľudu – 7 člennú komisiu na sčítanie domov a bytov – 7 

poslancov OZ. 

 

Hlasovanie: ZA: 7     PROTI: 0      ZDRŢALI SA: 0      PRÍTOMNÍ: 7 

 

Rôzne: 

Ţiadosti - Hatinovci 

Starostka obce číta ţiadosť manţelov Hatinovcov o miestnu komunikáciu ako 

prístupovú cestu k domu, ďalej manţelia Hatinovci ţiadajú vlastnú vodovodnú prípojku 

Oľga Wagnerová – podobná ţiadosť je tu i od občanov Dolného Turčeka, od Vladimíra 

Davida, Gondu, Tibora Fabulu, Lackovej atď., taktieţ ide o vybudovanie miestnej 

asfaltovej komunikácie k ich domom. Pánovi Davidovi sa odpísalo, ţe keď sa bude 

robiť cesta 1/65 priobjedná  sa asfalt, ale málo to zmiernilo svah, pri Davidovi 

a Lackovi sa to nespravilo, len v jarných mesiacoch to moţno spevnia cestári. Miestne 

komunikácie patria pod obec, Ţilina asi nesmie na to vynakladať finančné prostriedky.  

Poslanci sa pýtajú kto je to vlastne p. Hatina. 

Oľga Wagnerová - Hatina je bývalý Sivčákov dom, písali sme o cesty pri viacerých 

tuneloch, aj pri Farkašovcoch, aj tieto cesty sú v projekte, ale či budú na ne peniaze? 

Ján Rusnák – Komisia výstavby, tam to treba predebatiť, záleţí to aj od rozpočtu, tunely 

– to nedovolia nikde 

Oľga Wagnerová – my by sme do nich zasiahnuť nemohli 

Eleonóra Filipčanová – on tam nemá vodovodnú prípojku? 

Oľga Wagnerová – cez tunel je chránička – od Ing. Ţabku, aţ za tunel v tej istej šachte 

má ako Grofčík. Uţ 13 rokov majú ţiadosť Hatinovci. 

Oľga Wagnerová – v zmysle Územného plánu od r. 1995 bola plánovaná výstavba 4 

rodinných domov za tunelom alebo rekreačných chát. Na 4 domy tam však nepostačuje 

tlak vody, aby sa napojili 4 domy. Keď sme my ţiadali stálo by to 380 tisíc Sk a pred 

pár rokmi 1,5 milióna Sk. Budeme trvať na výtlakovej stanici pri Úpravni vody 

a rozšírenie vodovodnej prípojky – asi aţ na rok 2012. 

Ján Rusnák – treba to riešiť s Turvodom, oni však nie sú ochotní, sú s nimi veľké 

problémy 

Margita Stračinová – na to je komisia ţivotného prostredia 
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Ján Rusnák – treba z Turvodu pýtať stanovisko 

Oľga Wagnerová – a čo sa týka ciest? Napríklad aj okolo Kapustovej aj tam chcú. Na 

most nám pripálili potrubie, ktoré tam bolo. 

Eleonóra Filipčanová – aké potrubie? Odkiaľ? Na most navarili plynové? Lebo ja som 

to tam nevidela. 

Oľga Wagnerová – áno 

Miroslav Bugár – z vonku Kondel. 

Oľga Wagnerová – som prišla k nemu a bolo tam navarené potrubie. Vo štvrtok máme 

kontrolný deň a chcem aj tento most poriešiť. 

Eleonóra Filipčanová – treba to na pracovnom prejednať 

Obecné zastupiteľstvo sa zhoduje na uznesení a pani Valéria Gajdošová ho číta. 

 

UZNESENIE 22/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

ukladá Komisii výstavby, územného plánovania, ochrany ţivotného prostredia 

prejednať predmetné ţiadosti pani Hatinovej a občanov Dolného Turčeka a podať 

písomný návrh na zasadnutí OZ 4. 4. 2011. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

Ďalší bod: Oľga Wagnerová číta list od Turvodu, poţiadavky na investície (výstavba 

vodovodu...) 

Ján Rusnák – to sa nedá vypracovať takýto materiál 

Oľga Wagnerová – ak je pozemok obce, len rozvody sú po komunik. 

Ján Rusnák – musí to byť, budú rokovať len s vami, pozemok obce? Prečo obec toto má 

robiť? 

Oľga Wagnerová – niektoré musia byť financované z fondov EÚ, a keďţe sme 

akcionári ide to zo spoločných financií 

Ján Rusnák – musí sa to riadne 

Ján Šipka – môţe sa to vrátiť 

Oľga Wagnerová – (dodáva k poţiadavkam na investície) – výtlaková stanica, 

rozšírenie vodovodnej siete za tunelom, neviem kto má ešte poţiadavky 

Ján Runák – čo ak chce niekto stavať, napríklad Martin Praţienka... 

Ján Šipka – treba to predvídať 

 

Valéria Gajdošová číta návrh na uznesenie 

UZNESENIE 23/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

ţiada starostku obce o zaslanie všetkých doteraz poţadovaných investícií  v oblasti 

rozšírenia vodovodných sietí. 

Hlasovanie: 

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



5 

 

 

 

Ján Šipka k spomínanej téme dodáva – ţe treba aj kanalizáciu  

Oľga Wagnerová – tú my nariaďujeme, my sme si neţiadali uţ, len po záplavách opravu 

kanalizačných zberačov 

 

 

Ďalší bod: Anonym – prečo nie sú zverejňované zmluvy 

- starostka číta písomné vyjadrenie od anonymného človeka (bugya@azet.sk), aj 

odpoveď, ktorú mu zaslala 

Oľga Wagnerová – reagujeme na všetky e-maily, zatiaľ sú zverejňované iba zápisnice 

OZ. Ani zmluvy ešte nemáme uzatvorené ţiadne. Napríklad aj keď sa jedná o byt pre 

Blaţeniaka, bude zmluva podľa kategorizácie bytov, schválilo sa, ţe sa to prenajme, 

museli sme dať revíznu správu, v zmysle vyhlášky (no je tam napr. pec, bojler 

v kúpeľni). Bude aj polovica územia ZŠ. Doteraz sa nič nenapísalo 1. objednávka – 

dovybavenie DK – do počtu 100, za 5 rokov sa nič nekúpilo, keď budeme mať 

ponukovú cenu vytvoríme objednávku. Čo sa týka faktúr, nesmú sa scanovať(kvôli 

nevidiacim ľuďom, aby to prečítala čítačka). 

Eleonóra Filipčanová – ale anonym? Keď mám názor, tak ho poviem, anonymy ma 

rozčuľujú, lezie mi to na nervy tieto anonymy, ja by som to hodila do koša 

Ján Rusnák – moţno niektorí reagovali na to, čo sa písalo v Ţivote Turca, majú to aj na 

Hornej Štubni ale je to drobná mravenčia práca. Pán Vojtko u nás chce zverejňovať 

všetky zmluvy, je to hlavný právnik mesta Kremnica, no je tam aj IČO, č. účtov a niekto 

sa k tým číslam dostane... 

Oľga Wagnerová – boli sme na školení, faktúry tam nemajú byť scanované 

Ján Rusnák – ja som za zverejňovanie 

Eleonóra Filipčanová – ale čo neprídu na zastupiteľstvo, majú spôsoby ako mafiáni 

Oľga Wagnerová – všetko majú na stránke, nebudem tam písať všetko 

Valéria Gajdošová – aj VZN tam majú byť 

Oľga Wagnerová – no tie musíme mať upravené 

Eleonóra Filipčanová – naša stránka je slabá oproti iným dedinám 

Miroslav Bugár – kto to tam dopĺňal tie veci, dala by  sa s ním spísať zmluva? 

Oľga Wagnerová – Janko Vrzgula, on aj nafotil tie veci 

Miroslav Bugár – treba to doriešiť 

Ján Šipka – nie je tam ubytovanie 

Miroslav Bugár – treba niekoho určite, kto to bude robiť 

Eva Špirková – ale on to robí kvázi zadarmo 

Ján Rusnák – tak nemôţeme od neho čakať, ţe to bude tam všetko 

Miroslav Bugár, Ján Rusnák – treba tam aj heslá a všetko však? Treba určiť kto to bude 

robiť 

 

Ďalší bod: člen školskej Rady 

Oľga Wagnerová – koho navrhujete? 

Eleonóra Filipčanová – pani Stračinovú 

Po diskusii poslancov o členovi školskej Rady sa dohodli na Margite Stračinovej 

mailto:bugya@azet.sk
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Valéria Gajdošová číta návrh na uznesenie 

 

UZNESENIE 24/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje do ŠKOLSKEJ RADY MŠ za členku Rady poslankyňu Margitu Stračinovú. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

Starostka obce otvára diskusiu 

Ohľadom pani Lachovej 

Amália Lachová – mám zase vodu tam kde predtým, všetko mi tam zamrzlo, od toho čo 

tam stavia mi všetko ide dole, nech sa tam urobí priehrada, kým nebola cesta pri 

drevárni to nebolo, vyvýšila sa 

Oľga Wagnerová – ako to myslíte? 

Amália Lachová – koľko sa mi ten plot zničí, musela som si kúpiť čerpadlo, nemám 

peniaze, aby som kupovala furt niečo 

Ján Šipka – spodné vody 

Amália Lachová – čo sa mi robí s domom sa mi aj návšteva čudovala čo prišli ku mne 

po pár rokoch 

Oľga Wagnerová – na pána Polláka šlo písomné upozornenie, aby nevyhŕňal, aj 

Lackovi išlo, všetkým písomne odpoveď  

Amália Lachová – ide mi to z kaţdej strany, aj z cesty od Hirschnera 

Oľga Wagnerová – veľká šachta – tú urobí obec, uvidíme koľko to pomôţe, nemôţem 

ju dať však kopať v zime 

Amália Lachová – topí ma 7x do roka, všetci bývalí poslanci tam boli 

Oľga Wagnerová – to urobíme a 50 % tej vody by sa malo strácať 

Amália Lachová – ja mám odvodnenie domu, nemôţeme skôr nič robiť okolo domu 

 

Posypovanie ciest a zmena ordinačných hodín doktorka 

Margita Stračinová – nemohlo by sa to pred tunelom posypať? 

Oľga Wagnerová – dala som aj pri Poţiarnej zbrojnici posypať, kde sú kopčeky o 8.OO 

som povedala, ţe treba posypať chodníky, ţe začína sneţiť, lebo ak by nasneţilo, bol by 

do kaţdej ulice príkaz na posypanie 

Ján Šipka – Badinská nemohla ani zísť dole, voda tam udiera, ja som tam vysypal 

Oľga Wagnerová – k Jóţimu na kriţovatke som dala posypať tieţ 

Anna Praţienková – okolo Molnára nie je 

Oľga Wagnerová – ráno budú posýpať, lebo príde doktorka, čo sa týka zmeny 

ordinačných hodín u lekárky, povedala, ţe si to nechá prejsť hlavou, VÚC jej to 

odsúhlasil – hodiny, ona to má takto, keby prišla na pol jedenástu, je tam aj teplo, dobre 

sa vykuruje, bolo by to skôr otvorené, aby sme odpovedali občanom 

Miroslav Bugár – bolo by to dobré 
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Ohľadom karnevalu 

Margita Stračinová – ohľadom karnevalu, kvôli chrípkovej epidémii sme ho museli 

zrušiť s tým, ţe bude na MDD 

 

Sťaţnosť pani Praţienkovej 

Anna Praţienková – čo ja plastové fľaše tu nosím, páli sa to tu na úrade, nevravte ţe 

nie, museli páliť plasty, ja ich nepálim 

Oľga Wagnerová – boli to plastové fľaše? 

Anna Praţienková – mali oheň a cítim čo je umelina 

Oľga Wagnerová – čistili sme kriţovatku – 9 vriec tam bolo a 3 vrecia som dala na 

Štubňu, ja nedovolím ani na Sklenárskej páliť plastové fľaše, kedy to bolo? 

Anna Praţienková – v utorok, pri ohni nebol uţ nikto 

Oľga Wagnerová – lievikom rozumu nikomu nedolejem 

Anna Praţienková – také drobné PVC, nehovorím plastové fľaše, po oslavách boli aj za 

tunelom, okná som zaplatila a vzali to preč, ani doma nič nepálim 

 

Predaj mlieka 

Ján Rusnák – prečo musia trvať na tom jednom predajnom mieste, bola tam poţiadavka 

z Dolného Turčeka 

Oľga Wagnerová – neschválila to hygiena, pre šoféra musí byť zabezpečená teplá voda, 

WC 

Ján Rusnák – keby chceli mohli by to tam predávať 

Anna Praţienková – by zaplatili pokutu, keď ich chytia 

Oľga Wagnerová – len jedno predajné miesto majú všade 

Karol Pittner – je to jedna predajňa na Kremnicu 

Ján Rusnák – chcel som sa k tomu vrátiť, Huličkovi je to jedno 

Karol Pittner – nestíha 

Miroslav Bugár – to je ako s fúrikom 

Oľga Wagnerová – má stanovený presný čas, ide k sestre potom, ak tu nikto nie je 

Miroslav Bugár – musí ísť na WC, kam ani do súkromného domu nemôţe? 

Oľga Wagnerová – nedovolí to hygiena v Martine 

 

Cesty 

Ján Šipka – to čo je skrz cesty, ja sa chcem opýtať, či sa to písomne riešilo 

Oľga Wagnerová – 14 dní dopredu musím dať vedieť, ukladá sa komisii, to ešte nie je 

koniec 

Ján Šipka – myslím takto, Ţelezniciam 

Oľga Wagnerová – zvoláme jednanie a dúfam, ţe prídu štatutári 

Oľga Wagnerová – má ešte niekto niečo? Hlasovanie na ukončenie diskusie. Všetci sú 

za. 
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UZNESENIE 25/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

ukladá poslancom prejednať diskusné príspevky občanov a o ich vybavení podať správu 

na najbliţšom zasadnutí OZ – 4. 4. 2011. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

 

 

V Turčeku 22. februára 2011 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

         Miroslav Bugár                                                Ján Rusnák   

 

 

 

 

 

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

   Zapísala: Bc. Eva Špirková                                    Oľga Wagnerová 

                                                                                      starostka obce 


