
Zápisnica 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,  

ktoré sa konalo dňa 28.04.2011 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 

 

Ospravedlnený 

Miroslav Bugár 

 

Hlavná kontrolórka 

Bc. Lucia Schumichrastová 

 

Starostka, Oľga Wagnerová - Privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť 

poslancov.  

 

Zapisovateľka – M. Stračinová 

Overovatelia zápisnice – E. Filipčanová, J.Dvorský 

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

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Digitalizácia káblovej televízie   

4. Rôzne 

5. Návrh na uznesenie 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

Starostka doporučila zmeniť poradie bodov 5 a 6, ak by z diskusie vyplynuli nejaké 

uznesenia. Opýtala sa, či chce niekto doplniť program. Keďţe nie, pristúpila 

k hlasovaniu za navrhnutý program. Nikto.  

Hlasovanie: Za: 0  Proti: 0  Zdržal sa: 6  Prítomných: 6 
Povedala som, dávam hlasovať. Kto je za... 

 

E. Filipčanová – My sme počuli, len chceme povedať, ţe občanov samozrejme 

oboznámiš s tou KTv, len my k tomu nemôţeme nič povedať, ako sa uzniesť k tomu... 

Starostka – Ja sa pýtam, ţe kto je za, aby sme sa riadili navrhnutým programom, ak 

nemáte nič na doplnenie. Nikto. Môţem skončiť. Nemôţem pokračovať. 



E. Filipčanová – Dobre, v podstate sme dostali pozvánky na dnešné rokovanie včera, 

čiţe my o tom v podstate nevieme nič o čom chceš rokovať. 

Starostka -  Bude to v programe. 

E. Filipčanová – Tak oboznámiš občanov, ţe o čo ide. 

Starostka – Tak je niekto proti, aby sme sa riadili týmto programom? 

E. Filipčanová -  Nie, proti nie sme.  

Starostka – Kto je za? (nikto) Tak to musím ukončiť. Rokovací poriadok hovorí, ak 

nebude zastupiteľstvo za, ja musím ukončiť rokovanie. 

J. Rusnák – Ešte je tam moţnosť zdrţal sa. To je tieţ dôleţité. My nie sme proti. My 

sme mali včera komisie a dohodli sme sa, ţe sa bude do budúcna postupovať v zmysle 

rokovacieho poriadku. To znamená, ţe program si vlastne pripravujú poslanci. 7 dní 

by sme sa mali stretnúť pred verejným zastupiteľstvom. Mimoriadne môţeš zvolať do 

24 hod. Škoda, mohla si to nazvať ako mimoriadne, pretoţe všetci, čo sme včera spolu 

sedeli okrem p. Dvorského a M. Bugára sme sa dohodli, ţe aspoň 3 dni je potrebné 

poslať pozvánku a prijal sa taký úzus všetkých, ţe sa dneska zdrţíme hlasovania 

a prišli sme sem vlastne, aby sme si vypočuli informácie, ktoré chceš podať. 

Starostka – Ak neodsúhlasíte, ukončím, tak ako mi hovorí... pani kontrolórka sa 

k tomu vyjadrila. Nebudem informovať nič, uzavriem a prídeme na budúce a druhého 

mája nebude  digitálna káblová Tv. Ako myslíte. Je to proti občanom. 

J. Rusnák – To nie je , nie... 

Starostka  – Zaujímavé je, ţe pred občanmi poviete, ţe ste mali včera finančnú 

komisiu a starostka obce o tom nevie.  

J.Rusák – Ale Oľga, ty predsa nemusíš vedieť o finančnej komisii...  

Starostka – Vo finančnej komisii  som normálne riadny člen, takţe som mala vedieť, 

p. predsedníčka!  

O.Dobšovičová – My sme tam boli všetci..  

E.Filipčanová – My sme mali len pracovné sedenie...  

J.Rusnák – Kaţdá komisia má svojho predsedu a vzájomne sa informujeme, ţe čo sa 

rieši, aby sme boli pripravený, keď sa ide na zastupiteľstvo, aby sme vedeli 

vystupovať, aby sme sa tu necítili trápne. 

Starostka – V poriadku, takţe v tom prípade, aký je postup zastupiteľstva, keď zasadá 

komisia? Komisia o tom vytvorí záznam, ktorý predloţí starostke obce. Kde je 

záznam, ţe ste včera sedeli?  

J.Rusnák  - To nie je pravda, ţe má predloţiť záznam starostke obce.  

M.Stračinová – Ešte nie je hotový. My ho predloţíme. Keď bude vypracovaný 

v počítačovej podobe, hneď bude doručený. Ide len o to, ţe chceme byť informovaní 

čo sa na schôdzi bude preberať, aby sme sa my mohli o tom poradiť, vysvetliť si aké 

máme moţnosti, aké nemáme moţnosti a uţ sem aby sme prišli s konkrétnymi 

vysvetleniami, aby sa dalo ešte pozrieť, nahliadnuť do nejakých materiálov, 

jednoducho, aby sme tu nepreskakovali jeden cez druhého, kaţdý povedal svoj názor, 

ale tie názory si vyjasníme medzi sebou na pracovnej porade, komisii  zastupiteľstva. 

Jednoducho je to naša pracovná porada a tu potom uţ vecne pristupujeme k daným 

veciam. Len toto chceme.  

Starostka – Môţem k tomu dodať, ţe o tomto bode programu ste boli informovaní 

všetci mnou, vrátane p. Bugára, keď som povedala, ţe prišla ponuka z Progresu na 

digitalizáciu káblovej Tv pred troma týţdňami, ale ţe som si to dala preveriť 



v Turčianskych Tepliciach a  Marticom v Martine. O tomto viete všetci, takţe, keď je 

bod programu digitalizácia káblovej Tv, tak viete o čom je reč! Ešte som povedala, ţe 

keďţe sú ponuky okolo 3000 eur, tak ja o tom nemôţem sama rozhodnúť... 

Pani poslankyne – Toto počujeme prvý raz. 

E. Filipčanová – Ţe boli ponuky z Martica okolo 3000 eur, ja o tom neviem, ak som 

tam nebola... 

Starostka – Pán Dvorský hovorila som s tebou...určite...  

J.Dvorský –Na poslednom sme hovorili, ţe bola tá ponuka z toho Martica tých 3000. 

Vtedy progres ešte nereagoval. Vtedy sa začalo o to jednať. To bolo na poslednom 

alebo predposlednom. 

Starostka – Na poslednom. Všetci tam boli prítomní vtedy nikto nechýbal. 

J.Dvorský -  Lebo ja som to naháňal do toho druhého.... 

E.Filipčanová – Ale finančne.... to neviem, lebo to by som si zapísala. 

Starostka – Práve ţe som povedala, ţe prišla ponuka z Progresu, ktorá sa mi zdala 

neskutočná, ešte som povedala, ešte ţe som sedela. Všetci ste tam boli a teraz poviete, 

ţe vy, keď máte v programe káblová Tv, neviete o čom je reč.  

Poslanci -  Máte to? Toto nemáme ani zapísané.  

Starostka – Ale veď to nemusíš mať zapísané...  

O.Dobšovičová – Ale ani som to nepočula.  

J.Rusnák – My sme za to, aby sa riešili tieto veci. My vieme sami, my sme sa o tom 

rozprávali, dokonca sme sa snaţili aj do rozpočtu nazrieť, kde by sa našli peniaze. My, 

nie sme proti. My sme to riešili, lebo, Ty si Gitka volala p. Dvorskému, a tak sme sa to 

dozvedeli. Vedeli sme, ţe v programe je káblová Tv, ja som tušil, ţe ide 

o digitalizáciu.  

J.Dvorský – Ale my so starostkou sme vybavovali aj pred tým, aj teraz. Na 

poslednom som sa tu vyhráţal, ţe príde druhého mája a ţe budeme vedľa.  

E. Filipčanová – No, ale to bolo všetko a finančné ponuky alebo..... 

Starostka – No, ale to ideme dneska riešiť, p. zástupkyňa. Presne tú, tu ideme riešiť.  

E.Filipčanová – A, o čo ide Oľga, aby sme o týchto veciach trošku vedeli dopredu, 

lebo my, potom tu, na teba pozeráme a keď niekto, sa ma niečo spýta v dedine, tak ja 

naňho tieţ pozerám ako blbec, lebo neviem čo sa konkrétne ide robiť. O nič iné nejde. 

Starostka – No dobre, tak ešte raz sa pýtam, ste za to, aby sme sa riadili týmto 

programom, či nie?  

J.Dvorský -  Tú káblovú Tv treba prerokovať, lebo ju stratíme.  

p. Kostolná – Keď to teraz nevyriešite? 

Starostka – 2.5. nebudeme mať digitalizáciu. Lebo ja to nerozhodnem.  

p.M.Kostolná - Tu sa nepozerá na nás!  

Starostka – Nepozerá sa... 

p.M.Kostolná - Napr. ja, ja som po povodni, ešte nemám dreváreň dokončenú, prídem 

o káblovku, som jediný človek, ktorý nebude pozerať Tv, lebo ja si satelit dovoliť 

nemôţem a musím rozmýšľať. Alebo budem v zime mrznúť, alebo budem pozerať 

televízor. Tak by sa to mohlo niečo s tým urobiť. Ja jediná nepozerám Tv, lebo je to 

tam dotrhané, to nie je urobené, ja som to tam nepokazila.  

E. Filipčanová – Ale ani my nie. Toto nie je záleţitosť nás, ţe vám nechceme káblovú 

Tv schváliť, keby to išlo len o tú káblovú tv, tak je to v poriadku. Tu ide o niečo iné. 

Pokiaľ pôjde len o tú káblovú Tv, tak ju môţeme pokojne prerokovať. 



 / V zasadačke OcÚ nastala hlučná vrava/ 

M.Stračinová – Moment, však nie je diskusia, nech sa dodrţuje, ten nejaký poriadok. 

Starostka – Asi tu vediem toto zasadnutie ja, tak sa ešte raz pýtam. Predloţila som 

program, po dohovore s kontrolórkou obce vo štvrtok, minulý týţdeň, zelený štvrtok, 

keď išiel uţ veľký piatok, voľno, som sa s ňou, keď bola tu, hovorím, ţe, dáme to teda 

verejne. No tak dobre, zvolajte. Nedala som tomu názov mimoriadne, ospravedlňujem 

sa, dobre, za to slovo mimoriadne. Môţem ho zvolať do 24 hodín. Samozrejme, 

nebudem teraz, ryba smrdí od hlavy, uţ to tu bolo povedané, zodpovedám za všetko ja, 

tá pozvánka mala ísť v utorok, takţe 48 hodín dopredu. Ja som včera kontrolovala, či 

boli pozvánky doručené, neboli. Ja vravím, preboha, treba ich napísať a doručiť, 

pretoţe je to uţ len 24 hodín. Je tam, v tom rôznom bude všetko, čo ste uţ 

prejednávali, len ste nedodrţali. Rozumiete? Takţe sa pýtam, ţe, či chcete dnes 

pokračovať, alebo nie. Ja to pokojne môţem zabaliť, zvolajme na druhého, lenţe 

druhého vypínajú Ţilinský kraj, tak mne to je jedno. Ja nemôţem rozhodnúť 

o finančnej ponuke, dobre viete, nad koľko tisíc korún ja môţem rozhodovať, vy ste sa 

tak uzniesli. Kedysi som rozhodovala do pol milióna, tak to bola hračka. Vedela som, 

ţe to Turček potrebuje tak som to odťukla. Teraz to bez vás nemôţem urobiť, no takţe 

o čo ide? Lenţe vy, tu stojíte a nebudete o tom hovoriť. 

J.Rusnák – My nestojíme, my sme sa iba rozhodli, ţe sa zdrţíme hlasovania, to 

znamená, ţe zastupiteľstvo sa neuskutoční... 

M.Stračinová – Lebo je tu napr. kontrola uznesení. Akých uznesení, keď na 

poslednom zasadnutí sme hovorili, ţe bude najbliţšie zastupiteľstvo v júni, čiţe, čo sa 

na poslednom zastupiteľstve dali uznesenia, tak ich pripravujeme predsa na jún. 

Nerozumiem prečo je tu bod kontrola uznesení. 

Starostka – Kontrola uznesení je zo všetkých uzneseníod slávnostného zastupiteľstva, 

ktoré bolo 6.12. a priebeţne neboli splnené, tak o tých môţe kontrolórka informovať 

ako boli ku dnešnému dňu. Tie čo mali byť do 4.4.samozrejme ţe budú komentované 

ňou, ţe tie ešte trvajú. Nebudete diktovať kontrolórke ako sa má vyjadrovať. 

M. Stračinová – Nikto jej nič nediktuje. 

E.Filipčanová – To sme ani nemali v úmysle. Neotáčajme to Olga prosím Ťa inak... 

J. Rusnák - Pozor, pani starostka, takto... 

Starostka – Mimochodom, ešte poznámku, keď ešte teda nemáme zastupiteľstvo. Ešte 

dodnes nevisí v zmysle zákona zápisnica, lebo overovatelia nepodpísali. Jeden uţ áno, 

v utorok, alebo včera ráno a druhý doteraz nie. Takţe ja ju nemôţem ani podpísať 

a nemôţe sa dať na internet. To znamená, ďalšie porušenie zákona. A uţ tu máme 

ďalšie zasadnutie. My by sme to zasadnutie nemali, keby nešlo o peniaze. Nič sme tam 

nedali. 

J. Rusnák – Môţem niečo povedať? Takto, program rokovania OZ pripravujú 

poslanci OZ. To nie je akoţe zastupiteľstvo starostky obce, ani hlavnej kontrolórky, 

aby bolo hneď jasné. 7 dní pred týmto sa pripravuje program, 3 dni pred tým 

dostaneme pozvánky aj s nejakým materiálom, aby sme sa vedeli pripraviť a to je celé. 

24 hodín pred tým, keď je to mimoriadne, ak zváţiš. Jednoducho poslanci, títo nový 

a ja s tým súhlasím, ja som povedal, aţ budem mať robiť mimo nejakých tých vecí, 

rokovacieho poriadku, ja odtiaľto odchádzam, ja to robiť nebudem, ja sa vzdávam 

svojho mandátu, ja budem robiť len tak, ako mi to VZN ukladajú. Takţe ja sa 



prispôsobujem tomuto zastupiteľstvu i keď mňa málokto na svoju stranu zoberie, som 

dosť nezávislí a v týchto veciach úplne s nimi súhlasím. A toto je celé. 

Starostka – Môţem doplniť pán poslanec? Program obecného zastupiteľstva 

nepripravuje v zmysle zákona 369/1990 len obecné zastupiteľstvo  ale aj starosta obce, 

takţe, ja sa preto vţdy pýtam, keď ja mám ten program takýto, sú tam dva body, rôzne 

a tá káblová Tv, nič iné. Kontrola uznesenia je povinná zo zákona na kaţdom 

zastupiteľstve. Takţe, pýtala som sa vetu, ţe má niekto niečo na doplnenie? Opýtala 

som sa? A vy si môţete celý mesiac, aj dva pripravovať, čo predloţíme na 

zastupiteľstvo a včera ste si to prerokovali... 

M.Stračinová  - Ako si môţeme predloţiť do programu niečo, keď za päť dvanásť sa 

dozvieme, ţe bude zastupiteľstvo. 

Starostka - Ale vy môţete si chystať do zastupiteľstva. 

E.Filipčanová – Dobre, tak prerokujme tú káblovku, s tým všetci súhlasíme, ak teda 

bez tých.... 

Starostka – Tak vidíte pani zástupkyňa, máte predsa k tomu programu, takţe mala si 

povedať asi v tom zmysle. Pani starostka, teraz kontrolórka ma bude kontrolovať. Pani 

starostka, nesúhlasíme, aby v tom programe bol bod rôzne a diskusia. 

Hlavná kontrolórka – Ja mám hlas iba poradný, keď tak, pokiaľ teda nesúhlasíte 

s programom, tak malo to byť ako mimoriadne zastupiteľstvo a dajme tomu, ţe 

prejednávať iba tú káblovú Tv. 

M.Stračinová – To by nebol problém. 

E.Filipčanová – Celý čas len o tom hovoríme, chceli sme len vysvetliť, prečo ten 

nesúhlas z našej strany. 

Starostka – Takţe navrhujete, ţe zmeniť hlavičku, 8., mimoriadne zasadnutie OZ. 

Hlavná kontrolórka – To musíte navrhnúť vy. 

Starostka - Tak navrhujte. Zase sa vás spytujem. 

J.Rusnák – Tak navrhla si, a my môţeme s tým súhlasiť a ja ak ostatní budú súhlasiť 

aj ja budem súhlasiť. 

Starostka – Dobre, v ktorom bude iba bod káblová Tv.  

Poslanci – Áno...Dobre... 

Starostka - A potom budeme písomne písať poslancom, čo majú robiť, nemusíme to 

tu tlmočiť. Ďakujem.  

Hlasovanie 

Za: 6   Proti:0  Zdržal sa:0   Prítomní: 6 

 

          

K bodu Digitalizácia káblovej Tv 

 

Starostka - Toto mimoriadne zasadnutie ku káblovej televízii bolo zvolané kvôli 

tomu, ţe prakticky prevádzkovateľ mal mňa osloviť minimálne dva mesiace dopredu, 

aby ma upozornil, ţe sa chystá digitalizácia slovenských programov a bude potrebné 

zmeniť štruktúru v ústredni káblovej Tv a bude to niečo stáť. Kupujú sa modemy, je 

predpísané, čo na to musí byť, aby to bolo zohraté a aby to pokrylo ten signál, ţe keď 

to  analógové vypnú, nemal by to nikto pocítiť, prejde to na digitálne, nič sa nedeje. 

Preto, keď sa ma občania na ulici pýtali, ţe čo s káblovkou, či si majú niečo iné 

zaobstarať /mágio, skailink, digi a pod./, povedala som nie, ktorí máte káblovku, vás sa 



to netýka, to je záleţitosť obce a prevádzkovateľa. Presne takto som ľuďom 

odpovedala, neklamala som, keďţe sa pán konateľ firmy, ktorá nám prevádzkuje KTv 

neozval, tak som ho pred troma týţdňami vyzvala ja. Uţ keď som videla v televízii, ţe 

určité obce a mestá sa idú vypínať vtedy, vtedy, vtedy, to je otázka času, za chvíľu sa 

bude aj Ţilinský kraj a my to nemáme vyriešené. Tak som ho oslovila a on povedal, ţe 

pošlem vám nejakú ponuku, ţe čo by to stálo a tá ponuka bola v takomto znení:  

Prvá bola digitálny príjem STV 1, 2 a Markíza, príjem DVD – 1. Všetko bolo 

vypísané spolu, suma s DPH 2679, 84 eur, ale ešte som tomu nejako nerozumela.  

Čítam druhé: Príjem DBS – 3124 eur  

J.Dvorský – Koľko je tam vlastne navyše programov?  

Starostka – Nič, to sú tie isté. Tu nenapísali ten rozdiel o čo sa jedná. Ja som zavolala, 

to keby som kúpila, máme 86 uţívateľov káblovej Tv krát 20 euro, som si tak 

povedala, ten topset, box, či jak sa to volá, toľko stojí, to ma vyjde polovicu z toho, čo 

toto. Ja som sa domnievala, ţe to môţem do toho domu. Vôbec sa to nedá, to keď je 

centrálna, tak to musí byť centrálne pokryté. Oslovila som správcov KTv v T. 

Tepliciach, aby mi poradili. Povedali, ţe je to všetko v poriadku. Firma si max. 80 aţ 

100 eur pridala, hlavné zariadenie stojí 1850 eur, 1 kus AV3 modulátor a to je vraj 

zanedbateľná suma. Ešte som oslovila p. Jaremu z Martica – správca káblovej Tv 

v Martine, aby mi preveril, či to naozaj toľko stojí a on mi poslal ponuku, kde bolo 

o 70 eur niţšie, ale to v tej druhej ponuke. Tá prvá ponuka,  lacnejšia, znamená, ţe 

budeme napojený nie na druţicu, na kartu, ale na vysielač, ktorý by mal pokrývať 

Turček. Do toho prišiel list od nejakej firmy ktorá je našou vládou poverená pokryť 

všetky príjmy digitálne v kaţdej obci na Slovensku a napísali mi, ţe Turček  nebude 

pokrytý z tohto, ţe navrhujú nám riešenie za 33000 eur. Počujete dobre. Ten list som 

tieţ poslala p. Jaremovi, aj p. Kutajovi do Progresu, aby mi k tomu zaujali stanovisko. 

P. Kutaj absolútne nereagoval na túto ponuku, pretoţe oni to dostali ako vládnu 

zákazku a oni sú povinní zabezpečiť, pretoţe Suchá hora  sa ide vypnúť a oni to majú 

nejako inak postaviť. Pán Jarema mi povedal, nech to neberiem do úvahy, to sa chce 

niekto nabaliť, oni majú povinnosť zabezpečiť ten signál aby tu bol pre tých, čo si 

kúpia za tých 20 eur ten topset box, takţe oni by to mali spraviť, ale to uţ akoţe pre 

mňa z pozície prevádzkovateľa káblovej Tv, to ma aţ tak nezaujíma. Jasné, ţe ma to 

zaujíma v spojitosti s občanmi, ţe prečo by tí občania mali trpieť, určite ţe budeme 

niečo aj v tom robiť, ale zaujíma nás v prvom rade KTV ktorej majiteľom je obec 

a prevádzkovateľom Progres BA. Pán Jarema mi doporučil zobrať tú drahšiu ponuku 

a ísť na kartu, rovno na druţicu a tým pádom budeme mať príjem zabezpečený celý 

rok. Samozrejme, ţe aj tam občas sú výkyvy a kto má uţ skyling a digi, ţe keď je 

nejaké zlé počasie kdesi v Bulharsku a v Maďarsku, ţe vtedy to šemotí, ale to uţ nie je 

také zlé. Pán Kutaj sa vyjadril tieţ k tej drahšej ponuke a vtom som si povedala s pani 

kontrolórkou, ţe toto nemôţem rozhodnúť ja, tak musím zvolať mimoriadne 

poslancov, keď aj k jednému, nič ani rozpočet, nič sme tam nechceli robiť, všetko je 

prichystané na jún, akoţe sa bude schvaľovať a jednať o tom, dajme iba toto, aby toto 

odsúhlasili, pretoţe naozaj druhý máj je v pondelok a dneska je štvrtok. Domnievam 

sa, ţe som neurobila nič zlé, naopak s p. Dvorským, je aj poslanec aj tu ako technik 

káblovej Tv, tak sme to preberali takmer kaţdý deň, aj čo prišlo. Ide o to, tento bod 

programu je odsúhlasenie tohto bodu. Ani inú moţnosť prakticky nemáte, tento krát.  

E.Filipčanová - Koľko to je presne?  



Starostka  - 3124 eur. A preto som aj hovorila, ţe ešte sú iné veci, p. Rusnákovi som 

to tak isto povedala keď tu bol s jednou paňou, u mňa, minulý týţdeň v pondelok alebo 

v utorok, ţe také mimoriadne veci v rozpočte, ţe sa teraz vyskytnú, lebo fakt 3100 eur 

uţ nie je maličkosť niekde nazbierať a nebudeme to pýtať predsa od ľudí. Ľudia si 

pravidelne platia, tak je to naša povinnosť.  

O.Dobšovičová – Ľudia hovoria, ţe keď zvýšime 1 euro, tak ţe sa odhlasujú.  

Starostka – Tak to je samozrejmé, dneska máš skylink, zaplatí jednorázovo 200 eur 

a uţ nemusí platiť.  

J.Rusnák – Môţem sa opýtať, koľko je teraz momentálne účastníkov?  

Starostka – Povedala som to uţ pán poslanec na začiatku, 86, ale chcem, dobre ţe si 

sa opýtal, chcem k tomu ešte dodať, ţe je veľa čiernych odberateľov. Ja som o tom 

presvedčená. Lebo ja nie som technik a vidím ako sú z domu do domu popreťahované 

káble nie v jednom dome v Turčeku. Musia si uvedomiť aj tí, ktorí toto spravili a my 

to uţ máme zmapované, uţ to urobil Frno a sú napísaní, teraz pán Dvorský to prejde 

ešte raz, či dva mesiace alebo rok,  mne to je jedno, tak ako nám zákon umoţňuje. 

Zákon umoţňuje 10 rokov dozadu, ale tak nech nie sme taký zlý.  

E.Filipčanová - No, čiţe keď sa toto spraví, tak bude fungovať káblovka bez 

problémov aj na Dolnom?  

Starostka – Áno, malo by to byť digitálne. Myslím si, domnievam sa, ţe by to malo 

ísť.  

E.Filipčanová – Ja sa len pýtam, lebo to tam nefunguje roky, tak sa preto pýtam, keď 

sa toto spraví, či bude káblovka na Dolnom konečne fungovať. Nejedná sa o pokrytie, 

ona tam nefungovala.  

Starostka - Ani po tej oprave nefunguje? Teda po oprave pri pánu Herchlovi, tak sa 

spýtam.  

E.Filipčanová - Funguje lepšie ako fungovala, ale nie je to také, aké by to malo byť. 

Ten zosilňovač, čo tam ešte pred rokmi p. Kutaj mal dať, to sa nikdy nedalo, takţe 

preto sa pýtam, ţe keď sa toto spraví, bude konečne káblová Tv fungovať aj na 

Dolnom? 

Starostka – No, ja sa domnievam, ţe kým nevymeníme ďalší úsek od Herchla cez 

Hanusa po tú záhradu, asi to bude v takej forme ako teraz. To znamená, ale my uţ 

máme materiál zakúpený, je tam uloţený, išlo teraz o to, ţe sa čakalo celú zimu, ţe sa 

znova začne kopať. Je to presne pred Herchlovým plotom, ešte je označená tabuľka 

pokiaľ sme prišli a tam by mohla byť aj zosilňovacia skrinka, pretoţe naozaj treba 

zosilňovacie skrinky a tá stojí 1500 eur jedna.  

J.Dvorský - A tú zosilňovaciu skrinku treba potom dať aţ dolu na Dolný, aby pokryla 

tú oblasť okolo cesty.  

E.Filipčanová - Tam  pri Vincovi, čo bola tá skrinka, tá bola roky zlá, neviem ako 

teraz, ale tam to nefungovalo.  

Starostka - Poprosím p. Dvorského, aby si zapísal tieto pripomienky a s technikom 

z BA to prešiel. A bude sa to musieť dokúpiť, aby aj Dolný Turček to uţ mal tak, ako 

to má byť. A ja viem, čo sa chce opýtať p. Kostolná, tak teraz jej dám slovo.  

p.M.Kostolná – Povodeň dotrhala tú prípojku ku mne, tam trčia káble. Bol tam ten 

jeden pán a to sa ani kopať nedalo a čo ja teraz s tým? Ja by som tieţ chcela pozerať 

majstrovstvá a od povodne nepozerám. Ja si myslím, ţe ja ho mám ešte v izbe, kus 

z neho, ja som to nevyhodila, ani som to zo zeme nevytiahla. Tam treba asi takýto kus 



doplniť. Keď  sa niekde pretrhne kábel, čo sa s tým robí, to sa vymieňa celý? 

Starostka – Nie. Spojka sa dáva. 

p.M.Kostolná – No tak spojka, tak ja som mohla pozerať uţ na Vianoce. 

Starostka – Áno. Pán Dvorský, navrhujem, aby pani Kostolnej bola prípojka spravená 

vzduchom. Máme kábel na vzdušné vedenie.  

J.Dvorský - Ja som to tam nebol pozrieť, ja o tom vôbec neviem, to mi nikto 

nepovedal.   

Starostka – Zo strechy a vzduchom, napojiť na ten konektor, ktorý ona má a toľko 

kábla je, len musím sa spýtať pani Goralovej...  

p.Kostolná – môţeme kopať. 

Starostka – Ale ja to musím vedieť, mne to musí podpísať. Čo uţ poviete slovne, ja 

som sa vţdy domnievala, ţe aj ústna dohoda je dohoda, ale prišla som na to, ţe asi to 

nie je vţdy tak.  

J.Dvorský – Kábel je tu, jeden aj druhý, budeme vidieť, či sa to bude dať spojiť na 

tých dotrhaných, ak to nie je pretrhnuté ešte inde a máme  nejaké spojky, tak sa to 

spraví.  

Starostka – A signál v skrinke je určite, lebo pozerá pani Goralová.  

O.Dobšovičová – Keď toto tu sa teraz odsúhlasí, tak pán Kutaj je nám ochotný to do 

2.5. urobiť?   

Starostka – Samozrejme. Veď preto to hovorím. Oni nemajú jedinú obec, Turček, 

majú pol Slovenska. To je najhoršie, teraz ich tu dotiahnuť, keď všade to teraz robili, 

práve toto. A preto sme boli tak dlho bez tých piatich programov, ţe neprišli do 48 

hodín, ako im určuje zmluva medzi nami a nimi, my sme to zavolali s pánom 

Dvorským po zastupiteľstve. Však sme išli?  

J.Dvorský – V štvrtok večer...  

Starostka - V štvrtok večer, keď uţ išiel desiaty krát tam a vtedy povedal, ţe toto 

bude zlý prijímač. Určite je pokazený, lebo to by mi nevypadávalo kaţdých 15 alebo 5 

minút. A prišiel technik, zavolala som hneď, povedali dobre, pokúsime sa to v piatok, 

V piatok poobede neprišli, tak som zavolala opäť toho prevádzkovateľa, tak povedal, 

ţe v pondelok určite. O 11:10 tu ešte nikto nebol z BA, ja som zavolala znova do BA 

a pán Kutaj povedal, ţe ani nepríde, ţe aţ zajtra. Uţ to bolo porušenie zmluvy. A fakt, 

pán Dvorský mal pravdu, museli celý ten prijímač vymeniť, nedal sa ani opraviť. 

Takţe toľko k tomuto. Samozrejme, ţe je to mimo rozpočtu, zatiaľ ideme podľa 

provizória, my ešte nemáme schválený rozpočet na tento rok, tak sa to bude musieť 

zakomponovať, tým pádom sa nebude robiť zmena, ale dá sa to do tejto kolónky.  

J.Rusnák – Ja by som chcel iba povedať pre informáciu, ţe tých 86 domácností, to je 

zhruba taká tretina aţ štvrtina občanov a vyjde to tak 36,32 eur na tú rodinu. Ja osobne 

nemám nič proti tomu, i keď rozpočet je veľmi, veľmi napnutý a budú sa musieť 

nejaké veci škrtať a dosť výrazne, aby sa na toto našli peniaze. Zatiaľ síce návrh 

rozpočtu, čo prišiel z obce, vţdy by mal byť vyrovnaný, takţe budeme musieť hľadať 

veľké rezervy na toto, lebo chceme ešte nejaké iné veci robiť. Je to na zváţenie 

všetkých poslancov, či áno, či nie, túto čiastku ja osobne vravím áno, je to bohuţiaľ 

vecné bremeno tejto obce. Ľudia tú káblovku majú, na iné sa nemôţu asi zmôcť na ten 

skylink, nejaký satelit a dnes je pre nich asi toto najvýhodnejšie čo môţe byť. Takţe je 

to 36,32 na domácnosť, aby ste vedeli všetci, ţe koľko to je.  



Starostka - Tak bude to o 13,32 drahšie ako pre ostatných občanov, ktorí pôjdu späť 

na anténu a na ten set-top...  

J.Dvorský - Nepôjdu, lebo nebude signál...  

Starostka – Ešte to je otázne ako to bude pokryté.  

J.Rusnák -  To som chcel povedať, ţe čo tí ďalší občania. Toto je na tých 86 rodín, 

potom moţno nejaká tretina má satelit alebo nejaké takéto príjmy a čo bude s tými 

ďalšími, ako im pomôţeme, či tieţ budeme hľadať nejaké alternatívy?  

Hlavná kontrolórka – Pokiaľ viem aj vláda dáva nejaké príspevky.  

E.Filipčanová – To určite nevybavia do toho druhého mája.  

J.Rusnák – To bude viacej peňazí na tento účel, keď budeme chcieť pomôcť aj iným 

občanom.  

E.Filipčanová – Ale tí, iný občania by sa museli  prihlásiť na káblovú Tv, aby mohli 

brať ten signál a zaplatiť si prípojku. Na káblovku nie je problém sa pripojiť.  

Starostka -  Keď sme začínali mali sme 224 prípojok. Koľký sa odhlásili a ja viem, ţe 

pozerajú ďalej.  

J.Dvorský - Je strašne ťaţko niekoho odpojiť, to musíš odpojiť celú skrinku. Chcel 

som odpojiť Jana Muchu, išiel som k nemu domov a zistil som ţe to má odpojené, ale 

ja by som mohol spraviť len to, ţe mu odstrihnem vonku kábel čo mu ide cez stenu. 

V tej skrinke je 7 účastníkov napojených, ja ich musím všetkých odpojiť a po jednom 

napájať a teraz hádaj, aby bol kaţdý doma. Nie je tam ţiadne označenie.  

Starostka – Máme v projektoch v písomnej forme, máme presne čísla domov kto je 

z ktorej skrinky napojený. Samozrejme, ţe naša káblová Tv má uţ svoj čas - 20 rokov, 

ale nájdu sa moţno teraz ľudia, ktorí by sa opätovne zapojili. Samozrejme, ţe za 

poplatok. Prečo by mal byť odpílený ten kábel, tak sme to nechali s tým, ţe je 

zaplombovaný.  

p.M.Fabulová – Koľko by ma vyšla prípojka, keby som sa chcela znovu pripojiť?  

Starostka – Na to je cenník p. Fabulová, neviem vám takto hneď povedať. Keď je 

nová, viem ţe je 5000 aj s výkopovými prácami aj so všetkým. Znovu pripojenie sa mi 

vidí bolo 700 Sk. 

Starostka – Viete prečo ja nechcem aby sa to odcviklo? Pretoţe mi je ľúto, aby potom 

sa ťahalo alebo kopalo.  

J.Dvorský – Nie tak myslím. Odstrihnem ho v skrinke, aby nebola moţnosť napojiť 

znova ten kábel ktorý tam necháš, lebo nechá sa tam koncovka. Dneska mi podpíše 

a ja prídem znova a je zapojený. Budem sa vadiť s kaţdým? Dosť, čo mi pol dediny 

nadáva do všelijakých.  

V.Gajdošová - Len je ešte na nás, aby sme našli v rozpočte peniaze na to.   

E. Filipčanová – Je to nutnosť.  

J.Dvorský – Dneska sa uţ nedá odkladať, dnes je štvrtok, dneska sa im nedá oznámiť, 

zajtra neprídu, moţno v sobotu v nedeľu prídu, ale uţ je druhého. 

Starostka – Takţe návrh na uznesenie číta p. Dobšovičová 

 

Uznesenie č.36/2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

 



a) schvaľuje príspevok na digitalizáciu KTV v Turčeku v sume 3124 eur. Jedná                     

sa o príjem DVB – S, kde bude použitý jeden kus AV 3 – modulátor 

 

b) žiada prevádzkovateľa KTV v Turčeku firmu Progres.ts, s.r.o. Bratislava 

o inštaláciu vybratého modulátora.  

        Termín do 1.5.2011  
 

Hlasovanie: 

Za: 6  Proti: 0 Zdržal sa: 0   Prítomných: 6 

 

p. M. Gajdošová – Koľko budeme platiť?  

Starostka – Normálne, tak ako sa platilo. 

p.M.Gajdošová – A, keď som si odhlásila a ešte dva mesiace musím platiť...  

Starostka -  Lebo je to v zmluve. Tri mesiace výpovedná lehota.  

p.M.Gajdošová - Najprv sme platili 50 Sk, potom 100, teraz uţ 150korún.   

Starostka - Prvé bolo 12 programov a teraz je 16. Tie programy sú podľa výberu 

občanov a vybrali si také, ktoré boli platené tie karty, ktoré sa kupujú a obnovujú sa 

kaţdý rok.  

p.M.Gajdošová – A teraz nebudeme mať viac programov, či len také, čo nám tam oni 

dajú?  

Starostka – Zostávajú tie isté.  

J.Dvorský – To tieţ nie je fér, lebo cez satelit, anténu získaš všetky tie slovenské 

programy, nás zasa chcú obtiahnúť na tom.  

p.Lachová -  My nemusíme nič robiť keď máme káblovku?  

Starostka – Veď to je to, čo som  uţ raz povedala, ţe na to je tu prevádzkovateľ 

a obec, ţe máme zabezpečiť, aby ste ten prechod nepocítili. Vlastníci toho zariadenia 

sme my, obec a on iba prevádzkuje náš majetok, pretoţe kedysi pred rokmi sme mali 

licenciu na desať rokov. Po štyroch rokoch sa zmenil zákon, aj to čo sme mali 

zaplatené na desať rokov, nikto nám  nevrátil, ale museli sme si nájsť licencovaného 

partnera, ktorý má na to papier.  

p.J.Dvorská – A keď sa chce odhlásiť, tak na OcÚ?  

Starostka – Na obecný úrad doniesť písomnú výpoveď, my to zaznačíme, pošleme to 

do Progresu a odtiaľ príde presne, p. Dvorskému, kedy vás má odpojiť – o tri mesiace.  

J.Rusnák – Nejako mi to nejde dohromady, majiteľom je obec, podľa mňa by mali 

mať všetci títo majitelia zmluvu s obcou a obec by mala mať len jednu zmluvu na 

vykonávanie prevádzky. Ja som to hovoril uţ niekoľko krát. Nepáči sa mi tento postup 

ako to tu je. On urobil šikovne zmluvy, on má zmluvy s občanom...  

E.Filipčanová  - Nemá.  

J.Rusnák – Akoţe nie? Ani ja som nepodpísal a mám ju doma čistú. Podľa mňa to nie 

je správne.  

Starostka –Treba to dať do zápisu.  Navrhujeme prehodnotiť zmluvu. Dám to 

písomne, po toľkých pripomienkach občanov to môţeme prediskutovať, aby tam 

nebola tá trojmesačná výpoveď.  

p.M.Gajdošová – A keď nie sme tak spokojný s tými programami, my nemôţme 

povedať, ţe chceme inakšie?  



Starostka -  Veď, to tu uţ bolo niekoľko krát. Ankety boli 4 krát za 20 rokov.  Z 300 

domácností sa vrátilo 24 alebo 34 lístkov.  

p.M.Gajdošová – To znamená, ţe tí ostatní boli spokojní s tými programami. Zobrali 

nám RTL, Satku.... 

Starostka -  Tí, ktorí vrátili ank. Lístky,  tí ţiadali slovenské programy.  

 

Ešte pokračovala krátka diskusia medzi prítomnými občanmi o Tv programoch. 

 

Záver 

Starostka - Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.   

                                Ukončenie zasadnutia o 18:06 hod. 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V TURČEKU 

 

 

V Turčeku 05. mája 2011 

 

 

 

 

 

Zaslané na overenie, dňa 06. mája 2011 

 

Overovatelia zápisnice: 
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