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 Zápisnica 

zo 7.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku, 

ktoré sa konalo dňa 04.04.2011 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Turčeku 

 

 

Oľga Wagnerová, starostka obce 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva 

Miroslav Bugár, Oľga Dobšovičová, Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Bc. Valéria 

Gajdošová, Margita Starčinová, Ján Rusnák 
 

 K bodu 1: Otvorenie 

 

     Rokovanie riadneho Obecného zastupiteľstva v Turčeku (ďalej OZ) otvorila 

o 17:00 h Oľga Wagnerová, starostka obce. Privítala prítomných poslancov OZ  

a občanov obce Turček. Konštatovala, ţe sú prítomní všetci poslanci OZ (7) 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie 

 

2. Kontrola uznesení 

 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Turček 

 

4. Rôzne – žiadosti občanov 

 

5. Návrh na uznesenie 

 

6. Diskusia 

 

7. Záver 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ján Rusnák, Miroslav Bugár 

 

Návrhová komisia: Bc. Valéria Gajdošová, Oľga Dobšovičová 

 

Zapisovateľka: Margita Stračinová  

 

Oľga Wagnerová – dala hlasovať za prednesený program. Poslanci svojim 

hlasovaním prijali nasledovný program. 
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K Bodu 2: Kontrola uznesení 

 

Oľga Wagnerová – pristúpime ku kontrole uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, 

a to  z 14.03.2011 a zo dňa 21.02.2011. Z 21.februára 2011 bolo 

Uznesenie 22/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku ukladá Komisii výstavby, územného plánovania, o 

ochrane životného prostredia prejednať predmetné žiadosti pani Hatinovej a občanov 

Dolného Turčeka a podať písomný návrh na zasadnutí 4. 4. 2011. 

 

Potom z 14. 03. bolo .  

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.  

 

Jednalo sa o písomnú ţiadosť p. Patscha, ústnu ţiadosť p. Lachovej a ústnu ţiadosť p. 

Praţienkovej. Nech sa páči, prosím pána poslanca Rusnáka k tomuto bodu. 

 

Ján Rusnák -  Váţení prítomní, dovoľte mi aby som predniesol  zápisnicu zo 

zasadnutia Komisie výstavby, plánovania a ochrany ţivotného prostredia. Naša 

komisia pracuje v trojčlennom zloţení, je to p. Dvorský, p. Bugár a ja, ja som ako 

predseda. My sme sa zaoberali prerokovaním ţiadostí na vybudovanie ciest, prijali 

sme aj návrh určitých prác v roku 2011 a následne z toho aj nejaké opatrenia 

vyplývajúce pre komisiu a potom niečo doporučíme  aj pre zastupiteľstvo ako do 

uznesenia dnešnej schôdze.  

Komisia prerokovala ţiadosti na vybudovanie ciest predloţené starostkou obce pani 

Wagnerovou. 

Rozdelili sme si to : 

1. Z PREDCHÁDZAJÚCEHO VOLEBNÉHO OBDOBIA: 

a) vyasfaltovanie cesty okolo p. G. Schvarca a p. M. Rusnáka (r. 1995) 

b) vybudovanie cesty od Ing. Šiškovej, okolo p. Kapustovej v časti D. Turček (r. 2002) 

c) vybudovanie asfaltovej cesty pri p. Čunderlikovi po Molnárovcov (r. 2004) 

d) výstavba cesty k p. J. Roglovej a p. Petrovi Píšovi (r. 2005) 

e) vyasfaltovanie cesty okolo p. Fabulu po p. Priehradníkovu (r. 2006) 

f) Vladimír Dávid, Dolný Turček č. d. 206 - oprava prístupovej cesty (31.5.2010) 

   - Ţiadosť došla na OcÚ v Turčeku dňa 31.5.2010 pod č. 888 bola zaevidovaná. 

   OZ v Turčeku prijalo uznesenie č. 136/2010 a uloţilo starostke obce p. Wagnerovej, 

   aby v rámci opravy štátnej cesty pri vjazde k domu č.s. 250 zrealizovala aj              

opravu vjazdu k vyššie uvedeným domom v termíne do 31.10.2010  úloha nebola    

splnená z objektívnych príčin ako nám p. starostka minule vysvetlovala. 

 

 

2. TERAJŠIE VOLEBNÉ OBDOBIE 

a) Sťaţnosť občanov z verejného zasadnutia OZ v Turčeku zo dňa 2.2.2011:  
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    p. Šípka Ján, Poláček Ľubomír, p. Poláčeková, p. Kasperkovič a p. Badínska –  

    - k zlému stavu cesty od tunela k p. Badínskej a taktieţ zo ţelezničného priecestia  

popri p. Kasperkovičovi, p. Badínskej a p. Poláčekovej k tunelu.  

Ţiadosť -  v krátkom  čase vybudovať riadnu prístupovú cestu k uvedeným domom. 

a) Mária Hatinová, Horný Turček 140 – Ţiadosť o zriadenie riadnej asfaltovej prístup. 

    verejnej komunikácie k nášmu domu – zo dňa 6.2.2011, došla dňa 11.2.2011 pod č.          

130 bola zaevidovaná.    

b) Spoločná ţiadosť občanov: Lacková Boţena č.d. 203, Lacko Anton č.d. 204, Gonda 

    Pavol č.d. ...., Fabula Tibor č.d. 207 – o vybudovanie novej asfaltovej prístupovej 

    cesty k uvedeným domom. 

 

Komisia prijala zásadu, ţe je potrebné v tomto roku vybrať jednu cestu v k.ú. Dolný  

Turček a jednu cestu v k.ú. Horný Turček - navrhuje OZ v Turčeku schváliť tieto 

cesty: 

a) podľa bodu I., písmena b) vybudovanie cesty od Ing. Šiškovej, okolo p. 

Kapustovej v časti Dolný Turček 

Komisia doporučuje: 

Vyviesť cestu makadamom (cca 5o) a zasýpať tento drobným spojovacím mate- 

riálom (cca 30), zavalcovať. Následne opraviť betónové pätky na moste pri p. 

Kapustovej a existujúci most poloţiť späť na pôvodné miesto. Doporučujeme vypra- 

covať jednoduchý lacný projekt aj s nákladovou časťou. 

Doporučený termín: do 30.9.2011 

b) podľa bodu II., písm. a) vybudovať prístupovú cestu od p. Šípku po p. Badínsku 

v k.ú. Horný Turček. 

Komisia doporučuje: 

Vykonať mierne terénne úpravy, vyviesť cestu makadamom (cca 50 t), zasýpať 

tento spojovacím materiálom (cca 30 t), zavalcovať. Doporučujeme vypracovať 

jednoduchý lacný projekt aj s nákladovou časťou. 

       Doporučený termín: do 30.6.2011 

 

Preto sme vybrali tieto veci, lebo vieme, ţe je to lacnejšie, ţe jednoducho  v našej kase 

peňazí nie je  momentálne nejako  na rozdávanie, takţe mali by sme začať nejakými, 

takými malými, lacnejšími, kde by sme si mohli pomôcť trošku aj inou cestou.  

 

Komisia po tretie predkladá OZ v Turčeku: 

3.NÁVRH OPATRENÍ 

 

1/2011 

Ţiadame starostku p. Wagnerovú o podklady z katastrálnej mapy k predmetným 

akciám o vlastníctve príslušných parciel. 

 

A ďalej, 

2/2011 

Ukladáme predsedovi komisie p. Rusnákovi Jánovi spoločne so starostkou obce 

pripraviť jednoduchú projektovú dokumentáciu aj s nákladovou časťou, prípadne 

pripraviť výberové konanie na vykonanie prác. Doporučený termín: do 30.4.2011 
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Oľga Wagnerova – Môţem sa spýtať, o ktorú.. 

J. Rusnák – Nech sa páči. 

O.Wagnerová – O ktorú cestu sa jedná, o cestu cez hradlo Kremenisko alebo 

J. Rusnák – Nie. 

O. Wagnerová  - No, tak v tom prípade musím informovať zastupiteľstvo, ţe som 

vstúpila do jednania so ŢSR, zatiaľ nedošli, hoci sa pred troma týţdňami nahlásili, ţe 

určite jeden deň urobia výjazd, aby skontrolovali v prvom rade tunely, ktoré 

poţadujem a vyjadrenie  potrebujeme vzhľadom na to, ţe to je pozemok ŢSR. My 

nemôţeme na cudzom stavať nejakú miestnu komunikáciu. 

J.Rusnák – My nechceme odtiaľ, my chceme práveţe, tamto asi nebude prechodné. 

To by sme šli od pána Šipku ponad vrch, aby bol prístup sanitke, všetko aby boli... 

J. Dvorský – aby sa tie dva domy vyriešili 

O.Wagnerová – Takţe nie okolo Poláčkovej záhrady. 

Rusnák – Nie, to radšej nechceme  

Dvorský – Nie.  

O. Wagnerová – Dobre.    

J. Dvorský – Zozadu. 

J. Rusnák – To si musí aj p. Badinská uţ uvedomiť, keď sa to nedá robiť, nedá sa  to. 

Potom zbytočné je sa aj nejako. 

O. Wagnerová  - No, veď v poriadku.  

J. Dvorský – To je neudrţateľná cesta  

O. Wagnerová  - Ja, len hovorím, ţe určite a čo sa týka tej cesty cez hradlo 

Kremenisko, tak je poţiadavka, prídu sem cesty Nitra a dajú si do poriadku po akcii 

asfaltovaní ciest v Turčeku, pretoţe tam je navezená depónia / Dvorský – to je 

navezený bordel / a mali by to teda stiahnuť grédrom, aby bola tá výška cesty pôvodná 

ako bola, aby netieklo do tých záhrad a myslím si, ţe vtedy sa vyrieši aj prístup. 

Sračinová – Samozrejme. 

Gajdošová – A tam sa aj tie kopy troška   

O. Wagnerová  -Áno, presne.  

Filipčanová – S tým treba skoncovať s..  

O. Wagnerová  - Áno, veď hovorím o tom, hovorím o depónii, ţe tá sa má 

zlikvidovať. Tak, toľko k tomuto. 

O. Wagnerová  - Ešte máš niečo p. poslanec? 

J. Rusnák – Nie, ďakujem. 

O. Wagnerová  - keď nie, ja by som informovala, ešte bola jedna poţiadavka a to na 

chodník v časti Dolný Turček. 

J. Rusnák – Je písomná? Či nie? Jáj. 

O. Wagnerová  - Tá, to je ţiadosť 20-ročná a stále 

J. Rusnák – Jáj, sori, prepáč. Viem o čo ide. 

O. Wagnerová  - stále /M. Bugár – aktuálna/ 

O. Wagnerová  - Stále brzdí nás vlastne majetkoprávne vysporiadanie. Takţe, prešla 

som to minulý týţdeň s pani Janekovou, dali nám aj adresu na projektanta p. Ivana 

z Kremnických Baní, ţe je veľmi solídny  a poctivý, čo sa takýchto vecí týka. To by 

ste mali ale schváliť, ţe či teda objednáme aspoň ten projekt alebo nie. Skutočne, dalo 

by sa všade prejsť bez nejakých problémov, ale chodník by  končil asi pri vstupe k 

Molnárovcom a Filipčanovcom. Ak nepochodíme  inak, nebudem hovoriť bez 
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majiteľov p. Dţúra, keď nie je tu, moţno ţe keď príde do konania, tak moţnoţe 

prekrytie dovolia aj potom aţ po cintorín v Dolnom Turčeku. Ale samozrejme najskôr 

projekt. Celé to môţeme otvoriť v diskusii a prijať k tomu uznesenie, ţe či áno, alebo 

nie či.. 

J. Rusnák – Ja by som teda osobne našu komisiu /akoţe sme si prehodili pár slov/ ţe 

by sme podľa mňa, veci ktoré chceme robiť, by sme si mali dať urobiť projekty, lebo     

nebudeme ani vedieť, ţe čo to bude vlastne stáť. A jednoducho urobiť to len tak?             

Dvorský -  To sa nedá bez projektu. 

O. Wagnerová  - Ďakujem p. poslancovi J.Rusnákovi. A to bolo a), a b), tá druhá, to 

druhé uznesenie 14.03. pán Patsch, p. Lachová a p. Praţienková, ohľadom 

zapisovateľky. Zapisovateľkou, to uţ tu bolo vlastne aj zodpovedané. Nebude 

zapisovateľkou OZ slečna Špirková, ale p. poslankyňa Margita Stračinová pre tento 

rok, aby sme sa teda vyhli takým, neviem to ani pomenovať, ţe vlastne 

J Rusnák – Nedorozumeniam. 

O. Wagnerová  - nedorozumeniam a musím povedať, ţe naozaj v zmysle nového 

zákona tá zápisnica sa musí písať presne to čo je tu nahraté. Nech čokoľvek, 

ktokoľvek povie, ja som sama prišla na to, ţe keď dlhšie rozprávam, pouţívam slovo 

pomocné teda. Mala by som sa toho vyvarovať. To som prišla na to, aţ keď som čítala 

zápisnicu, inak si to človek neuvedomuje. A potom, sú tam presne vyjadrovacie 

prostriedky všetkých nás čo povieme, takţe sl. Špirková, nechcem ju obhajovať, ale 

robila iba to, čo hovorí zákon, presne píš, čo počuješ a presne to napíš do zápisnice. 

Veríme, ţe sa tomu vyvarujeme, keď sa bude kaţdé zastupiteľstvo nahrávať. No, a čo 

sa týka toho p. Patscha, neviem či komisia bola  prehodnotiť, aby sme mohli odpísať? 

J. Rusnák – Tým sme sa zatiaľ nezaoberali. 

O. Wagnerová  -  A čo sa týka p. Lachovej, tak neviem, či tam tieţ bola komisia, to           

sa jednalo nie o tú šachtu, ktorú máme budovať, ale o zatekanie cesty od ţel. Priecestia 

smerom pod šopu. Keď som ja prišla, ţiaľ nebola tam ţiadna voda, ale to uţ mohlo 

byť po stopení snehu. Ale tak, aby ste vedeli, ţe ja, moţno, ţe komisia bola mimo 

mňa. 

J. Dvorský – Nie neboli sme. 

J. Rusnák – Takto, poviem k tomu. Ja som súkromne bol a neboli sme komisia. Ja 

som to prešiel, tam v ţivote voda odtiaľ neodtečie, lebo asfaltová cesta je vyššie. Je 

koniec. A  pokiaľ ide o p. Patscha, tak isto som bol  súkromne sa s ním porozprávať, 

len to jeho jednanie bolo také hrozné, ţe som sa jednoducho otočil a som povedal, p. 

Patsch, ja sa s vami baviť nebudem, lebo nenechám si proste nadávať do nejakých 

neviem čo, nechcem to ani pomenovať. Pritom ja som s ním vţdy dobre vychádzal. 

A všetci sme rovnakí, všetkých nás do jedného vreca hádzal a dobre v poriadku . Ja sa 

s ním nemám čo baviť na takejto úrovni. Akoţe som mal snahu tam ísť aj by som  bol 

informoval, nič som proste nevybavil. 

O. Wagnerová  -  Dobre. Ďakujem pekne. 

 

 

K bodu 3: Voľba hlavného kontrolóra obce Turček 
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O. Wagnerová  Pristúpime k ďalšiemu bodu to je bod 3, Voľba hlavného kontrolóra 

obce Turček. Kým dôjde k samotnej voľbe, dovoľte mi, aby som vás oboznámila 

s kandidátmi. Na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásili dvaja kandidáti a to 

JUDr. Ján Belička z Kremnice  a Bc. Lucia Schumichrastová z Turčianskych Teplíc. 

 

Starostka  číta prihlášky a všetky priloţené doklady potrebné pre voľbu HK obidvoch 

kandidátov.  

 

O. Wagnerová  - poprosím pani zástupkyňu, Noriku Filipčanovú o vykonanie volieb 

HK obce. Takţe nech sa páči, môţete sa odobrať na chodbičku. 

E. Filipčanová – Mali by sa predstaviť. 

O. Wagnerová  -  Nech sa páči, správna pripomienka, ţe či nedám slovo ešte 

kandidátom. Nech sa páči, začneme podľa abecedy p.JUDr. Belička.  

p. JUDr. Belička – Ja som vystupoval minule, takţe nepovaţujem to za potrebné. 

O. Wagnerová  - Dobre. A slečna Schumichrastová, nech sa páči. 

Sl. Schumichrastová – Takţe. Váţená p. starostka, pani poslankyne, p. poslanci, 

občania, dovolte mi, aby som sa vám predstavila. Volám sa Lucia Schumichrastová, 

ako uţ bolo povedané v mojom ţivotopise, pochádzam z Turčianskych Teplíc, ale časť 

svojho detstva som preţila na Turčeku. Som teda kandidátka na hlavného kontrolóra 

obce Turček. Som študentkou práva na Fakulte na vysokej škole v Sládkovičove. 

Nemám ani z ďaleka toľko skúseností, ako pán doktor a tak kaţdý raz musí nejako 

začať. Pohybujem sa v podstate vo všetkých právnych odvetviach. Mám štátnicu 

z ústavného práva a zo správneho práva, absolvovala som skúšky z finančného práva, 

z daňového, tie asi tak najviac súvisí s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce. 

Takţe, ja by som skôr dala priestor, aby ste sa opýtali čo vás konkrétne zaujíma, lebo 

neviem čo by som.  

J. Rusnák – To stačí 

Bc. L.Schumichrastová  - Ak máte nejaké otázky, no neplánujem sa presťahovať. 

Bývam kúsok odtiaľto. Čo sa týka školy, končím tento rok, máme nevýučbový 

semester,  takţe som doma, učím sa na štátnice a čo sa týka môjho budúceho 

zamestnania, chcem pokračovať ďalej v štúdiu, takţe čas budem mať určite.  

Stračinová – Ďakujeme. 

O. Wagnerová  -  Ďakujeme pekne Lucii a teraz poprosím p. zástupkyňu, aby sa 

odobrali a vykonali voľbu. 

E. Filipčanová – Výsledky volieb: 1 hlas p. JUDr. Belička a 6 hlasov Lucia 

Schumichrastová 

O. Wagnerová  - Blahoţeláme Lucii, veríme, ţe spolupráca bude na úrovni jak 

s poslancami, tak so starostkou a ţe sa svojej úlohy zhostíš pevne ako čerstvá 

študentka a budúca právnička a ţe budeš nápomocná našej práci vo všeobecný 

prospech. 

Bc. L.Schumichrastová – Tak ja vám ďakujem za hlasy a teším sa na spoluprácu. 
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K bodu 4: Rôzne – žiadosti občanov 

 

O. Wagnerová  - V prvom rade sa budeme zaoberať ţiadosťami občanov. 

 Prvá ţiadosť je tu od Miroslava Schnierera, Horný Turček č. 343. Ţiadosť 

o odkúpenie pozemku. Dolu podpísaný, Miroslav Schnierer, ţiadam o odkúpenie časti 

parcely č. 1514/1e (52/1c)  zapísane na liste vlastníctva č. 323 čo patrí pod obec. Na 

parcele plánujem vybudovať skladovo-garáţové priestory podľa náčrtu v prílohe. 

Všetky náklady spojené s kúpou, resp. prevodom, znalecký posudok, geometrický plán 

som ochotný uhradiť. Vopred ďakujem za kladnú odpoveď a ostávam s pozdravom. 

Prílohy: informatívne kópie z mapy kataster portál s náčrtom časti parcely a 

predpokladaný vzhľad stavby. Jedná sa o priestory pred starou ZŠ, tam, kde mám 

zatiaľ tú depóniu, ktorú budeme vysypávať a vyrovnávať okolo cesty smerom 

k ihrisku. Takţe tu je náčrtok. Presne tá časť ako je cesta do ZŠ, tak tá časť od tej cesty 

smerom ku ceste do MŠ. Ten roh, čo je smerom ku Hanusovi nie. 

J. Rusnák – On nás uţ oslovil, len nedal nám, povedal, ţe nám akoţe ukáţe, ten 

projekt tej stavby sme chceli vidieť..  

O. Wagnerová  - No. Toto je nákres, ako by mala byť zabudovaná do tohto priestoru, 

teda tie garáţové priestory, alebo skladové priestory. On by sa tým pádom  vysťahoval 

zo ZŠ, kde má prenajaté tri miestnosti. On by to mal aj so stráţnikom, ako jedno 

miesto zamestnanecké by vytvoril pre stráţnika pre pracovníka. Myslím, ţe jedná sa 

asi o nočné hodiny a je to tu zakreslené ako by to malo vyzerať.  Mala by to byť podľa 

opisu skladačka, ktoré vidíte dnes tie moderné fabriky, s tých laminátov alebo 

hliníkové dielce, niečo také. Prefabrikáty, niečo také. No, takto to má vyzerať. 

Rusnák – No, to sme chceli vidieť. Je to nízke, to nie je také... 

J. Dvorský – No dobre, ale zaoberajme sa, kým sme pri tomto, to je uţ druhá ţiadosť. 

Jednu ţiadosť si dal ten, čo robí u lesov, ten chce vyuţiť časť pozemku, druhý chce 

vyuţiť tento pozemok a máme my vôbec spracovaný nejaký územný plán, či sa tam 

nemôţu vytvoriť stavebné pozemky na najkrajšom pozemku dediny. Postavme sklad 

a potom robme ďalej. Ja si myslím, ţe škola padla na celej čiare s pozemkom veľkým 

a kto ho vyuţije, ako? Ešte aj škola sa minie, aj to bude pozemok raz. Ja si myslím, ţe 

by sme tam mali skôr urobiť nejaký územný plán, plán zástavby, alebo nechať ho 

vypracovať a tam by sa mali rozdeliť nejaké stavebné pozemky -  to sa dá vyuţiť na to, 

tento kus sa nebude dať vyuţiť na pozemok, tak ho trebárs vyuţime pre Schnierera na 

sklad. Ja by som to rád videl tak komplexne vypracované. 

O. Wagnerová  -  No, k tomuto by som dodala, nie je potrebné vypracovávať územný 

plán, ten máme od roku 1995 na 102 ha  a je k nahliadnutiu kaţdému občanovi a keď 

prídete do mojej kancelárie, visí dokonca aj na stene... 

J. Dvorský – Keby sme k nemu išli tak nájdeme tam, ţe je tam škola a ohrada a nič 

viac. My by sme tento pozemok potrebovali dostať do takého stavu, aby sa dalo 

povedať, tu je 6 stavebných pozemkov, alebo 2 na garáţ, na sklad, aby sme to vedeli 

nejako podeliť, lebo ja zatiaľ by som si netrúfal povedať, ţe dajme to niekomu. 

E. Filipčanová – Mali by sme si to nechať prejsť hlavou. 

J. Dvorský – Ja som neni proti tomu, nech sa vyuţije ten pozemok. Je tam do dneska 

jeden neporiadok. Dajme to nejako dohromady, povedzme si, tak od tadiaľ to bude 

pozemok, tu bude čo ja viem cesta medzi pozemkami, aby sa to nejak usporiadalo, 

lebo to je veľká plocha tam. 
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O. Wagnerová  -  Teraz sa nejedná o plochu ZŠ. 

J. Dvorský – To ja viem, toto je obecný pozemok, ktorý hovoríš O. Wagnerová – 

ostatné plochy. 

Dvorský – Áno. O. Wagnerová  - to nie je trvalý trávnatý porast. 

Dvorský –No dobre, dneska nás mýli plot školy, ale ten plot školy za pár rokov padne, 

lebo padne sám.  

O. Wagnerová  -  Ale parcela sa nezmení. 

J. Dvorský –  Parcela sa nezmení .To nevadí ale sa môţe. To je môj návrh. 

J. Rusnák – Ja by som chcel tieţ. My sme sa vlastne uţ ako komisia zaoberali, 

nemáme to síce na papieri, návrhy, nič, my sme sa zaoberali  moţnosťami, ţe ak by 

náhodou ľudia oslovili a prišli sme aj k takému názoru, ţe tá škola je v havarijnom 

stave. Skutočne ale ja neviem, či by to nebolo lepšie my sme tak vraveli aj ţe to aj 

zbúrať moţno a celý ten pozemok rozdeliť moţno na nejaké ako povedal tu p. 

Dvorský na niekoľko moţno na technickú časť, stavebnú, bytovú časť. Môţeme si to  

my prejsť, prekrokovať , rozdeliť zhruba, len tak vykolíkovať a povedať, ţe na toto by 

sa to hodilo a ako vraví o tom plote, veď ten plot je ktorý tam nemusí. Chytíme 

buldozér zoráme a nebude. Zväčší sa pozemok celý keď môţe byť tam neviem ...                  

J. Dvorský - Nikto nechce odopreť, ale...Rusnák- Pretoţe.. Dvorský – trošku sa 

zorientovať..                                   

J.Rusnák – Chcem ešte povedať, pretoţe on sa vyjadril, ţe ak my mu tu nedáme 

pozemok, ţe dobre, on sa nenahnevá, ale pôjde preč a pôjde inde. Tak bola by to aj 

škoda, aby nám odišiel... Dvorský – Neodopierame, my len navrhujeme, rozumieš. 

Rusnák – Dobre, ja som skončil. 

O. Wagnerová  -  Ďakujem. Čo sa týka tej ZŠ a pozemku okolo nej, dobre viete, ţe             

to uţ je dva roky v ponuke na predaj, lebo tak predchádzajúce zastupiteľstvo rozhodlo, 

ale rozhodlo to, ţe amblok proste, ţe pre nejaké väčšie zariadenie, ktoré by tam mohlo 

byť. Kedysi sa uvaţovalo, keď p. doktor Reizinger ţil, ten právnik zo Štubne. On tu 

chcel urobiť také rekreačné centrum, kde by sa hypoterapia,  ortopedi by tu boli 

zamestnaní, voda tu je, proste urobiť centrum ozdravovacie pre postihnuté deti a ten 

tieţ plánoval dvojpodlaţné budovy postaviť pre rodičov, aby mali nejaké byty, kde by 

bývali s tými deťmi, bezbariérové schody a v budove by bývala tá ordinačná alebo 

liečebná časť. Ešte do toho vstupovali ďalší podnikatelia z Trnavy a do toho sa ten pán 

doktor Reizinger pominul a toto všetko padlo. On mal totiţto styky s medzinárodným 

červeným kríţom a to malo byť  v takej súvislosti postavené, alebo zriadené. A on 

uvaţoval vtedy kúpiť aj tie maštale a sýpku, čo uţ je teraz predané a plánovali, ţe 

súčasťou tej terapie by boli aj koníky. Pre tie postihnuté deti. Toto všetko padlo. Jeden 

čas bola ţiadosť  firmy Talianskej z BA, ktorá hľadala takéto veľké priestory  na šitie 

plyšových hračiek. Všetko boli pozrieť, všetko bolo výborné, priestor, prístup 

k budove s tirákmi, moţnosť zamestnať 40 šičiek a muţov a stroskotalo to na 

nešťastnej ceste 1/65 cez Kremnické Bane, ţe keď prišli v zime, ţe kde tie kamióny tu 

budú stáť, ako sa sem dostanú. Vlastne ten úsek cesty R3, ktorá sa toľké roky plánuje 

na prepojenie Martina Turč. Teplíc a so Šašovským Podhradím pred ZH. A keďţe toto 

nebolo, oni hľadali lokalitu, kde by boli blízko diaľnice a oni hovoria, ţe čas sú 

peniaze. Takţe, toto bola ďalšia ponuka. Ďalšia ponuka bola a na to si pamätá uţ aj 

časť terajšieho zastupiteľstva bola, ja to teraz neviem, asi od p. Beňu , p. Igor Beňo, 

ktorý má matku tu od p. Tonhauzerovej, aby ste vedeli o kom hovorím, mal ţiadosť. 
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On tu chcel urobiť myslím si, ţe nejaké stredisko pre deti, lenţe keď sme mu povedali, 

práve v tejto miestnosti, ţe na 3 mil. je ohodnotená, teraz neviem koľko by bola, keď 

to uţ teraz aj amortizácia, v tom čase bola na 3mil. budova školy a ţe teda 

zastupiteľstvo by nerado išlo pod 5milionov. On tu vtedy sedel a povedal, ţe to 

v ţiadnom prípade, buď mi to dáte za milión, alebo odchádzam. Tak sa potom 

zastupiteľstvo rozhodlo dať to na internet, naozaj tam je. Stále trvám na tej sume 5 -6 

mil. a chceme vedieť aj načo to bude vyuţité, nemôţme si do stredu obce dať nejakú 

továreň. Skôr by sme vítali na báze tých detských ozdravovní a pre dospelých, aby sa 

vytvorili nejaké pracovné miesta, ale aby to bolo také, akoţe tichšie. To sa viacerí 

ľudia pýtali, či to nebudeme parcelovať na výstavbu rodinných domov. Je na zváţenie, 

je to najlukratívnejší pozemok. Jediná väčšia rovina, skoro 7tisíc m² a celá 

infraštruktúra okolo a je to v strede obce. Takţe fakt, treba si skutočne nechať prejsť 

hlavou, čo a ako tam raz bude. 

M. Stračinová – Ja by som chcela ešte povedať k tomuto, ţe s niektorými, teda tieţ aj 

poslankyňami, sme sa rozprávali, ţe sú aj také moţnosti vybudovania hospisu, alebo 

stacionára, to znamená nejaký sociálny dom pre prestárlych ľudí, nakoľko dosť ľudí 

máme aj po domovoch dôchodcov, je moţnosť aj ako stacionár, ako na tú dennú, cez 

deň, ţe by tam boli tí naši rodičia, kým my sme v práci. Jednoducho tak nejako 

viacúčelovo vyuţiť tú budovu. Myslím, ţe je to také, mali by sme si k tomu riadne 

sadnúť a porozmýšľať naozaj, ako to najlepšie vyuţiť, lebo v podstate tá starostlivosť 

o tých starých ľudí spadá na obec .. 

J. Dvorský – Zrejme v budúcom roku vyjde zákon, ktorý dá obciam za povinnosť 

postarať sa o svojich prestarlých občanov  

M. Stračinová –Dá sa komunikovať aj s okolitými obcami. Napr. ja som hovorila 

s Kunešovom, Kremnickými Baňami, ţe im je to tieţ do Ţiaru dosť od ruky a tieţ tie 

čakacie doby sú dosť dlhé. Takţe priklonili by sa k tomu, moţno by aj nejakým 

spôsobom prispeli k tej realizácii, moţno nejakými projektmi, lebo aj tie štrukturálne 

fondy, to uţ asi len dva roky bude trvať...Dvorský – To sa zvezie na obec.  

O. Wagnerová  -  Takto poviem. To nie, ţe sa chystá zákon, ten zákon existuje.. 

M. Stračinová – Existuje, ale sa bude upravovať...O. Wagnerová  - Existuje, ten 

zákon existuje v takej forme, ţe kaţdého občana, ktorého umiestnime v domove 

dôchodcov akokoľvek okrem svojej platby, platí zaňho aj obec. Uţ som to tu 

vysvetľovala. A prečo my neplatíme za ţiadneho, aj to som uţ tu na tomto pléne 

vysvetľovala. My neplatíme preto, ţe ja som sa jediná starostka z okresu Turčianske 

Teplice vzoprela zaplatiť za človeka, ktorý je síce môj občan, ale bývalý. Keď si to 

T.Teplice zobrali do trvalého pobytu, tak nech si ho platí primátor, pretoţe ten zákon 

hovorí, ţe za občana s trvalým bytom. A keďţe oni do 30 dní kaţdého občana  svojim 

spôsobom zoberú, tak ja odmietam platiť za niekoho, kto uţ nie je môj občan a na 

koho nedostávam podielové dane. Ja, keby mi ostal tu, tak ja veľmi rada zúčtujem 

6tisíc korún mesačne, aby ste vedeli. 6tisíc korún mesačne doplatok na kaţdého toho 

dôchodcu, ktorý je umiestnený v takomto zariadení. Ale keďţe oni do 30tich dní mi ho 

zoberú, prerobia mu občiansky preukaz a zoberú mi ho do Teplíc a dostanú zaňho 

T.Teplice, tak ja som povedala, ţe ja nezaplatím a zatiaľ sa mi nič ešte nestalo.   

M. Stračinová – Tak to je samozrejme. Ale potom prečo by sa tie peniaze nemohli 

prelievať tu v našej obci? 
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O. Wagnerová  -  To je pravda a potom chcem povedať ešte to, ţe treba skutočne 

apelovať na občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt. Vyuţívajú všetky výhody, ale sme 

jedna obec ktorá má jednu infraštruktúru, máme dobré cesty, osvetlenie, všetci všetko 

uţívajú, ale podielové dane idú za nich do iných miest a obcí Slovenska. A máme ich 

veľa takých. A teraz sa chystá sčítanie ľudu a za posledné tri týţdne mi odišli traja 

obyvatelia  a to urobili, ja to poviem otvorene, pri Renáte Farkašovej kde si zobrala 

pracovníčka p. doktorka v Turč. Kľačanoch prebrala  moju  zodpovednosť za ňu a tým 

pádom, keď oni si ju vzali na zodpovednosť, lebo ona je zbavená svojprávnosti na 

právne účely tak ona to sama nemôţe rozhodovať, ani podpisovať, tak teraz, keď tú 

právomoc som im posunula, keď je tam uţ 4 roky, tak okamţite to vyuţili, ide sčítanie 

ľudu a uţ je v Turčianskych Kľačanoch. Pani Smolíková, v januári, nikdy v Tvrdošíne,  

nech je jej zem ľahká  p. Kišovej, 5 rokov bola v Tvrdošíne, nikto mi ju nezobral s tým 

Tvrdošínom proste z Turčeka, aţ potom, keď prišla pred troma rokmi do T.Teplíc opäť 

mi ju do 30 dní zobrali, tak uţ nebola naša občianka a p. Smolíkovej urobili to isté, to 

znamená, ţe takto prichádzame o občanov a tých, ktorí tu ţijú, na Dolnom Turčeku 

máme 4 osoby od roku 2002.. J.Dvorský – Tak ich vyhostime, keď nie sú naši... O. 

Wagnerová  - majú tu svoj majetok, majú kde bývať, nemôţeš nikoho poslať preč... 

M. Bugár – Ja sa vrátim k téme, lebo zase zachádzame 30 km. Ja by som ešte moţno 

také, alebo taký návrh moţno s občanmi s Turčeka, nech sa sami vyjadria, alebo 

moţno nejaké návrhy budú mať aj oni určite. Však tu bývajú, v podstate budú mať tieţ 

rôzne nápady, určite preto, aby sa to čo najlepšie vyuţilo. Zapojiť aj občanov celého 

Turčeka do takého diania a nech sa aj oni nejako vyjadria. 

O. Wagnerová  -  Pán Bugár má v tomto pravdu, je moţné urobiť anketu, len chcem 

povedať, ţe keď sa robil prieskum na hospic, tak doporučujem, aby ste si to po svojich 

obvodoch urobili sami, aby ste počuli názory občanov, dôchodcov na hospic. 

M. Bugár – Ja nehovorím...  

M. Stračinová – No, lenţe to je ten problém, oni nemajú informovanosť, oni nemajú 

predstavu o tom, lebo starší občania majú predstavu, ţe ma oberú o všetky peniaze 

a budú ma klamať a podobne, ako to chápeme, preto by bolo dobré sa spojiť aj 

s nejakými odborníkmi, ktorí sa tejto veci rozumejú, robia to ľudia, vieme, bolo by 

dobré spraviť stretnutie v Kultúrnom dome a pozveme niekoho, kto spraví tú 

prednášku, aby prišli rodičia, starí rodičia, deti, aby tomu pochopili, aby tam mohla 

byť o tom diskusia, aby si to ľudia mohli ozrejmiť o čom to vlastne je, ţe to naozaj nie 

je o tom, ţe ich chce človek ošklbať o peniaze, ale ţe im chceme zabezpečiť tú 

dôstojnú starobu a opateru. Bugár, Rusnák – Áno.. 

O. Wagnerová  -  No, kaţdopádne platiť budú. 

E. Filipčanová – No a samozrejme veď to kdekoľvek 

M. Bugár –  Však platia v Tepliciach, platia všade. 

Stračinová  - Čím väčšie mesto, tým väčšie peniaze.. 

O. Wagnerová  -  Tak to neviem, či čím väčšie mesto, Tvrdošín je obrovské mesto 

a tam si p. Kišová dokázala našetriť kaţdý mesiac nejakú korunu a v Turč. Tepliciach 

nič a Teplice  sú tretinkové mesto. Mali sme občanov uţ aj v Martine a tam sa platí 

priemerne 9 -12 tisíc 

Filipčanová – Ale to je penzión 

O. Wagnerová  - nie, to je domov sociálnych sluţieb, doktorka Šugrová ho vedie 
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Stračinová – Je to rozdelené jedna budova je penzión a druhá domov dôchodcov, kde 

sú leţiaci. Potom je tam v Mt Dom sv. Martina a ten je vari ešte drahší. 

O. Wagnerová  - Kaţdopádne to bude o peniazoch, vţdy aj pri tých ľuďoch, určite to 

nebudú mať zdarma. 

Bugár – Určite to bude o peniazoch, ale moţno, kebyţe sa to tak rozumne spraví, 

niečo sa predá.. Stračinová – Veď tam je veľká plocha. Bugár – a potom tie peniaze 

rozumne investovať čo sa predá, aby sme potom mohli mať ďalšie peniaze a tak  

odpichnúť sa niekde ďalej. 

O. Wagnerová  -  a ja ešte takú poznámočku k tomu novému zákonu čo sa chystá 

o tých dôchodcoch. Z našej dielne z Turč. Teplíc išiel podnet z Horného Turca na to,  

práve, ţe sa mesto bráni, aby platilo na kaţdého občana, ktorý je umiestnený 

v Domove sociálnych sluţieb a tých majú vyše 300, 6tisíc korún mesačne, tak chceme, 

aby bolo do zákona zakomponované, ţe ak tí dôchodcovia, ktorí svoj majetok predajú, 

alebo ho darujú svojím deťom, nebude za nich platené z mesta. Budú platiť vţdy tí 

ktorí prebrali nehnuteľnosť, alebo niečo podobne a to by bolo správne podľa mňa,   

pretoţe starí ľudia sú uţ takí, ţe prepíšu za svojho ţivota dcére, alebo synovi, však ma 

doopatrujú. To je otázka, dovoľujem si povedať max. rok. Ja, čo poznám prípady, keď 

rok vydrţali, tak to boli super deti, ktoré ešte podrţali doma toho starého človeka, 

potom ho dali do domova dôchodcov do Turč. Teplíc a potom má mesto doplácať? Im 

ostane majetok, dôchodky sú, ţe niekedy nestačia ani na tú základnú platbu, ale zákon 

chráni tých dôchodcov. Poviem tak, platí sa 7tisíc korún v slovenských korunách, ale 

má 6tisíc dôchodok. On nemôţe celých 6tisíc zaplatiť, lebo by mu neostalo nič. Tam je 

tých 1200 Sk alebo koľko to vreckové, ktoré musí človek dostať. To znamená 6000 

mínus 1200, uţ zaplatí len 4800Sk,ale mal by platiť 7000, takých 2200 sa musí niekde 

nazbierať. Takţe, teraz to dopodrobna, lebo má to svoje škulinky, úskalia, tak ako mal   

zákon o tých deťoch, čo ja tu tak, mám tlak 300, nie 220, ţe my na deti, ktoré sú v 

detských domovoch musíme  im prispievať a šetriť obec Turček, keď sú to naše deti, 

majú tu trvalý pobyt a sú v detskom domove v Bytči, tak sme povinný im odkladať 

ročne  peniaze a keď budú mať 18 rokov tie im odovzdať. Kto dá našim deťom, mi 

povedzte. A matka nasáva, otec ani neviem kde je, neznámy, narobia si s prepáčením, 

poviem to tak vulgárne 4-5 detí a potom sa má o ne starať obec alebo mesto? Aj to 

nebol priam vhodne riešený zákon. Alebo, chcú pozrieť matku v Turčeku, ktorá je tu, 

tak ja som povinná im z Bytče zaplatiť dopravu, alebo objednať auto, aby sa s matkou 

svojou mohli stretnúť, lebo ona sa ich nezriekla. Tak ja som povinná ako starostka 

preplatiť tú cestu z Bytče sem v piatok a v nedeľu naspäť. Páči sa Vám taký zákon? 

Mne od začiatku nie a preto sa ja tak bránim Ţiaru nad Hronom, aby tá dotyčná osoba 

tu získala trvalý pobyt. Kým ja tu budem, som povedala , ţe aj keby som mala ísť 

k pánu prezidentovi, tá osoba tu nedostane trvalý pobyt, lebo keby som toto povolila, 

nič ma uţ nezachráni a museli by sme tým deťom šetriť. A ako k tomu prídu naše deti.  

Dobre , predkladá sa tu návrh, rozobrala sa tu škola,  môţeme zvolať také normálne 

fórum, myslím tých občanov zvolať do Domu kultúry za účelom vyuţitia priestorov 

starej ZŠ a priľahlých pozemkov. Aby sme počuli aj na vlastné uši, aké názory  majú 

aj iný ľudia. Tu sa stretávame pravidelne tí istý. Takţe tak.      

Rusnák – Bolo by dobré, keby sa aj dneska vyjadrili tí, čo sú tu, ak je to moţné.     

O. Wagnerová  -  Takţe k tomuto bodu, musíme teraz, uţ sme to rozobrali, diskusia 

bola  široká, čo sa týka ţiadosti p.  Schnierera, takţe návrh je... 
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Bugár – Zváţiť, určite zváţiť, akoţe neodbíjať... 

Dvorský – neodmietame 

Stračinová – budeme to riešiť, neodmietame, budeme sa s tým zaoberať... 

O. Wagnerová  -  Poprosím Vás po jednom, lebo táto sa zblázni, keď bude písať, to 

vám poviem. 

Rusnák – Berieme na vedomie túto ţiadosť podľa mňa, ako komisia, zvoláme širšiu 

komisiu a budeme sa touto otázkou ešte zaoberať v širšom kontexte, ako navrhol p. 

Bugár. 

O. Wagnerová  - Takţe mohlo by  byť to fórum teraz, je obdobie pôstu, ľudia 

nechodia nikde, akurát do kostolíka a na záhradách sa začne robiť, môţe sa zvolať aj 

na budúci týţdeň 

Bugár – Určite sa s tým neunáhliť, akoţe zbrklo.. 

Filipčanová – Najprv nejakú prednáška treba spraviť ohľadom toho.. 

O. Wagnerová  -  Ohľadom čoho! Veď najprv musíme vedieť, čo tí ľudia chcú 

Stračinová – keď nebudú vedieť o čo ide, tak...O. Wagnerová  -  Aţ potom. Aţ 

potom, keď by sa rozhodlo pre domov dôchodcov.  

Stračinová – My sa dohodneme a oznámime termín. 

O. Wagnerová  -  Takţe zatiaľ berie na vedomie a vyjadríme sa na budúcom 

zasadnutí. 

 

Druhá ţiadosť je od pani Gabriely Hanusovej. Ţiadosť o odkúpenie parcely v éčkovom 

stave 1571 do osobného vlastníctva. Vzhľadom na to, ţe sa prišlo...  Doklady, ktoré 

mali, sa domievali Hanusovci, ţe tá záhradka, ten špic, kde majú altánok smerom ku 

ceste, ţe patrí im. Vôbec nie. Je to nevysporiadaná parcela a dokonca časť domu majú 

na obecnom pozemku. Takţe p. Hanus tvrdil dcére, ţe určite to je ich, ja som nakázala 

doniesť všetky zmluvy a dohody ako kupovali, oni kupovali síce, ale nie parcelu 1571, 

ale 1569/2 o 220 m
2 

, kde stála pôvodná polka domu a oni si toto nevysporiadali. Na 

druhej strane Lajoš Pittner, ten si odkúpil aj záhradu, aj dvor, aj pozemok. Ten má 

vysporiadané, ale títo nejako na to asi pozabudli, alebo sa domnievali, teraz to poviem, 

ako Vladko Poláček, keď zistil, ţe kúpil dom od p. Hajabača, ale kúpil iba dom 

a pozemok ostal obecný. Takţe to si pred sedemnástimi, osemnástimi rokmi kupoval 

od obce, tak určite to viem. Rozumiete. Takţe môţe byť dom aj na cudzom pozemku, 

to je samozrejmé, no. Takţe aj v tomto prípade tak ja navrhujem, aby ste k tejto 

ţiadosti prijali uznesenie, kde schválite odpredaj s tým, ţe si ţiadateľka zaplatí 

geometrický plán, znalecky posudok, pretoţe bez neho nemôţeme predať bez ceny 

znaleckého posudku a návrh na vklad. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hneď 

k tomuto bodu hlasovať, alebo budeme potom? Tak budeme potom. Má niekto iný 

návrh, ale domnievame sa  35 rokov určite, no ja som tu 32, tak viem, ţe to bolo ich. 

Tak myslím si, ţe by to bolo vhodné, aby boli vlastníkmi oni. 

 

Ďalšia ţiadosť tu je od Ľudmily Sihelskej, OZ v Turčeku ţiada o odpustenie poplatku 

za komunálny odpad 2011. Hore menovaná vás týmto ţiada o odpustenie poplatkov za 

komunálny odpad na rok 2011, nakoľko sa v nehnuteľnosti, ktorú som oprávnená 

uţívať v obci Turček nezdrţujem viac ako 90  po sebe nasledujúcich dní, preto mám 

zo zákona nárok na úľavu na poplatku za kom. odpady. Vysvetlenie. Moju chalupu 

navštevujem málo a som tu väčšinou sama. V zimnom období nechodím na chalupu 
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vôbec a v letnom období mi kom. odpad odviezli 4 krát. Ako svedkov môţem uviesť 

mojich susedov, ktorí mi smetnú nádobu dávajú k bráničke.  

Jej, tá veta tam nemala byť.   

Dvorský – Lebo tá nádoba je plná furt, potom keď ju dávajú k bráničke. 

O. Wagnerová  -  Nie . Teraz sa usmievam, hovorím, jaj tá veta tam nemala byť, lebo    

jedna nádoba nás stojí 25 korún a krát 4 je 100,  a kde je ešte cesta, ten odvoz 

a uloţenie na skládku atď. Takţe, ale bez ohľadu na to, teraz som to chcela nadľahčiť, 

bez ohľadu na to musím povedať a poslanci to vedia, ţe máme prijaté VZN obce 

Turček, kde chalupári, ktorých je 71 platia za 2 osoby a je tam taký úzus, ţe pokiaľ 

poţiadajú takouto ţiadosťou o zníţenie, o odpustenie poplatku. Zatiaľ sa nestalo, 

neodpúšťame, ale iba na 50%, aj keď je to vo VZN, dala som to sem, ţe kaţdý prípad 

v tomto roku prejdeme, aby boli aj občania informovaný. Má niekto nejaký iný návrh? 

Ak nie, súhlasíte, aby to bolo 50%?  

Rusnák  - V zmysle VZN 

Dvorský – Tam je to uţ schválené.  

O. Wagnerová  -  Ďakujem.  

A ďalej tu máme uţ nie ţiadosti občanov, ale máme tu prerokovať, dala som to do 

rôzneho. Predkladám  návrh, kde sa budeme odvíjať od opatrenia MF SR z 23.04.2008  

1/R  2008 o regulácii cien nájmu bytov. Vzhľadom na to, ţe sme tu 

v predchádzajúcich sedeniach odsúhlasili 2 krát nájom bytov p. Blaţeniakovi a p. 

Fobelovej, tak išli sme urobiť nájomné zmluvy a tu sme narazili na to, ţe zatiaľ sme 

všetky nájomné zmluvy robili v zmysle zákona do roku 2008 a tento krát je treba, aby 

OZ  z navrhovaných súm ktoré sú pre kategorizáciu bytov MF schválilo OZ, ţe  akú 

čiastku za m
2
. Predtým to bolo striktne dané zákonom, poviem    5 korún za m

2
 , byt 1 

kat. mal 10 korún za m
2
, 2. kat. 5 Sk 3. kat 3Sk a 4.kat. mal 1,50.      Teraz to bude 

samozrejme v eurách, tieţ samozrejme tie ceny sú oveľa vyššie ako do roku 2008, ten 

návrh teda ministerstva. Ja by som si dovolila prečítať návrh na tie kategórie bytu za 

m
2
 obytnej miestnosti, za m

2
 vedľajšej miestnosti. Takţe začneme. Byt 1.kat., teraz 

hovorím o tej čo je v dome kultúry, aby ste tak pre predstavu mali, to je byt 1. kat.  

Navrhujeme            za obytné miestnosti                         vedľajšie miestnosti 

                       (kuchyňa, obývačka, spálňa)                   ( kúpeľňa, špajza, chodba ) 

1. kategória -                      0,76  € za m
2
                                     0,46  €   

2. kategória -                      0,61 €                                                0,23 €        

3. kategória -                      0,40 €                                                0,16 € 

4. kategória -                      0,30 €                                                0,10 €   

Byt 4. kat. je byt bez zariadenia, ţe je tam kúpeľňa ale je bojler len na vykurovanie na 

drevo atď. To ten byt 1. kat. u nás všetko má plus tam má el. vykurovanie, lokál. 

Vykurovanie, proste všetko navyše, preto je zaradený v byte 1. kat. K cene nájmu 

základného prevádzkového bytu nasledovne za mesiac a rok, keď sú na uskladnenie 

potravín, paliva, špajza, pivnica, hyg. zariadenie, rozvod plynu, elektrina, voda 

a zariadenie na odvádzanie odpadových vôd, všetko toto ten byt obsahuje, tak sú tieţ 

kategórie bytu 1, 2, 3, tam uţ nie sú 4 a navrhujem za celý rok    

1. kat.  - 15 € na rok 

2. kat. -  11 € 

3. kat. -  10 € 
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a vypočítava sa to, 15:12 mesiacov, tak výjde za tú špajzu elektriku a vodu a plyn, 

kanalizáciu majú, 1 € voľačo, vţdy k tomu vypočítanému nájmu za m
2 

a potom sa 

pripočítava opäť ďalšia, to sa nasčítava, keď má pivnicu ten byt vlastnú, hej, tak zase 

ďalšie peniaze, keď má povalové priestory, ktoré sa dajú pouţívať ako skladové 

priestory, zase sa sčítava a tak. To vám hovorím v skratke tú smernicu, ktorá o tom 

pojednáva. No, a aby ste boli tak v reáli, nemáme tajnosti, pretoţe ten majetok  

spravujem ja a OZ, je nás všetkých, teda je obecný, to neprezradím nič tajné, keď 

poviem, ţe podľa starého zákona platila za byt 1. kat. v dome kultúry Eva Špirková, 

Frno platili 48 € plus platila  paušálne vodu, kanalizáciu, vodné stočné, vzhľadom na 

to, ţe tam nie je podruţné meranie, tak platila 80 m³ krát to, čo je sadzba a elektriku, 

kúrenie a telefóny si platila sama. Na porovnanie 48 € platila ona podľa starého, teraz 

znova p. Fobelová, ktorá pôjde podľa tohto, čo sa teraz schváli, bude mať 55,60 €, či 

koľko jej to vyjde a plus tú vodu, keď tam budú bývať dvaja tak 80 m
3
, keď jeden tak 

40 m
3  

Myslím, ţe som to hovorila pomaly a zrozumiteľne, aby kaţdý pochopil o čom tento 

bod je. A to vlastne bol aj posledný bod dnešného programu. Dala som ho do rôzneho 

za tými ţiadosťami, pretoţe sme sa k tomu dostali aţ teraz v piatok. Keď sa vyskytli  

také problémy, ţe nemôţeme si dovoliť bez uznesenia OZ určiť ja, alebo pracovníčka 

obecného úradu a na toto nemáme vypracované VZN, to znamená, ţe ku koncu roka 

musíme uvaţovať aj o tomto, keď aj na jednu A
4
, ale musí byť vypracované VZN 

o nájme bytov alebo prenájme bytov, ktoré patria obci.  

Gajdošová – Však sa to môţe v priebehu roka pripraviť. 

O. Wagnerová  - Však samozrejme, tak ako sa pripravujú iné. 

Rusnák – Zatiaľ platí táto smernica a potom vytlačím VZN. 

O. Wagnerová  -  Vidíte, ţe za pochodu sa riešia veci, ale ţiaľ, keď sme to uţ tam 

niekomu odsúhlasili tak treba vypracovať aj zmluvu a tá suma by mala byť taká  ako 

schváli OZ. Takţe má niekto k tomu bodu, chce niekto sa ešte opýtať? 

Bugár – K tým merákom. Nedá sa tam spraviť  meranie do toho bytu zvlášť? Na tú 

vodu? Nie je to zloţitá vec. 

O. Wagnerová  -  Dáme posúdiť. 

Bugár  - Lebo je to neprehľadné. Ona ťahá akoţe aj obec. 

O. Wagnerová  -  Ona ťahá aj obec.    

Bugár - Bolo by to také lepšie priehľadnejšie. Je to byt v ktorom býva, koľko si 

spotrebuje vody, toľko zaplatí.     

O. Wagnerová  -  To je spravodlivé a budeme sa s tým zaoberať, ale teraz 

prejednávame smernicu opatrenia MF SR 

Rusnák – Predloţila si návrh zatiaľ. 

O. Wagnerová  -  Predloţila som návrh, zatiaľ, potom tie pridruţené platby s tým 

podruţným  meraním, ak sa to dá, pretoţe elektriku sme poriešili, kaţdý má 

samostatne ešte aj p. I. Košíková má samostatné meranie všetko sa dá čo sa týka 

elektriky. Čo sa týka vody a kanalizácie neviem, či to nezávisí, ţe rozkopať podlahy 

alebo, no neviem. 

Bugár – Nie, tam je hlavný uzáver normálne prístupový aj u nej musí byť, nie? 

O. Wagnerová  -  v dome kultúry, len v dome kultúry 

Dvorský – Jedna šachta je tam na chodbe v dome kultúry. Musí sa vyrezať, vyseknúť, 

to nie je problém.. 
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Gajdošová – A to vedie, čo ide k nej 

Dvorský – To neni problém. Je to tam v stene. Viem, ţe to tam je len jedna šachta 

tam v chodbe a potom je vytiahnutá tá vetva WC jedno, druhé a je to vyvedené hore 

pod schodišťom. Musí sa to otvoriť, lebo je to v stene. 

 

K bodu 5: Návrh na uznesenie 

 

O. Wagnerová  -  Poprosím p. poslankyňu Gajdošovú, aby prečítala návrh na 

uznesenie  budeme čítať kaţdé osobitne. 

 

Gajdošová  

Uznesenie č. 28/2011 

OZ v Turčeku  berie na vedomie výsledky volieb hlavného kontrolóra obce Turček. 

JUDr. Belička -1hlas, Bc. Lucia Schumichrastová – 6 hlasov  a schvaľuje do funkcie 

hlavného kontrolóra obce Turček slečnu Bc. Luciu Schumichrastovú.  

O. Wagnerová  -  dávam hlasovať, kto berie na vedomie a schvaľuje.  Všetci 

jednohlasne 

 

Gajdošová  

Uznesenie 29/2011 

OZ žiada starostku p. Wagnerovú o podklady z katastrálnej mapy k predmetným 

akciám o vlastníctve príslušných parciel do 30.04.2011 a  

Ukladá predsedovi komisie p. Rusnákovi Jánovi spoločne so starostkou obce pripraviť 

jednoduchú projektovú dokumentáciu aj s nákladovou časťou, prípadne pripraviť 

výberové konanie na vykonanie prác. Tiež do 30.04.20011 

 

O. Wagnerová  -  moment. Prvá časť po a) je splnená, pretoţe ja som to k tým 

ţiadostiam dala to mali výpis z kataster portálu 

Rusnák – Ţiadosti, mám ich tu, ale neni tam všetko 

O. Wagnerová  -  No ale v poriadku. Ale tie čo sa idú robiť sú určite. 

Rusnák – Nie sú tu nikde, nič, nikde. Ale tu neni sú napísané aké parcelné čísla, nič 

nikde. No, to si zariadim. 

O. Wagnerová  -  No, osobitne pod tými ţiadosťami 

Rusnák – Takto ako mám zošité, tak si mi to dala 

O. Wagnerová  -  Nie, osobitne ţiadosti a katastrálnym mapám 

Rusnák – Takto si mi to dala 

O. Wagnerová  -  Dobre, v poriadku, ale chcem povedať ţe načo na projekt, či na 

výberové konanie? 

Rusnák – Nie, na projekt. 

Gajdošová – Na projekt. 

O. Wagnerová  -  Výberové na projekt?  

Rusnák – Nie, projektovú dokumentáciu pripraviť. 

O. Wagnerová  -  Tak sa musíme dohodnúť, v tom uznesení musí byť, ţe teda.. 

GAjdošová – Jednoduchú projektovú dokumentáciu 

O. Wagnerová  -  No, môţe to byť ten pán Ivan, či iného poveríme. 

Rusnák – Neviem, nemám prehľad. Povedala 
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O. Wagnerová  -  Ja tieţ nevie, ale nerada by som... 

Rusnák – Povedala to p.Janeková? Lebo aj jej dcéra robí tieţ projekty, moţno 

nechce, asi má toho veľa. Dobre. 

O. Wagnerová  -  Ona mi poradila p. Ing.. Prišla sem, povedala, ţe robí veľmi 

podrobné projekty, podľa ktorých sa realizuje stavba výborne. Ja to ţiaľ nemôţem 

povedať o realizovaní stavby s projektantom, ktorý nám bol ponúknutý na cesty. 

O. Wagnerová  - Dobre,  v poriadku. Kto je za? Všetci. Ďakujem. Ďalšie uznesenie 

 

Gajdošová  

30/2011 

Berie na vedomie žiadosť Miroslava Schnierera, na odkúpenie pozemku časti parcely 

č. 1514/1e a 52/1c  

 

O. Wagnerová  - Kaţdé uznesenie by malo obsahovať termín a keď berieme na 

vedomie, to by bolo a) a po b) konečné rozhodnutie zastupiteľstva bude v júni 2011 

a dovtedy sa musia všetky tieto procedúry spraviť. Dobre? Hlasujeme. Kto je za? 

Všetci za. Dobre. Ďalšie 

 

Gajdošová   

31/2011 

Schvaľuje žiadosť o odkúpenie parcely č.1571e   Gabriele Hanusovej s tým, že si 

zaplatí geometrický plán, znalecký posudok a návrh na vklad. 

 

O. Wagnerová  - Kto je za?  Všetci. Ďakujem, ešte máme? 

 

Gajdošová 

 32/2011 

Schvaľuje žiadosť o zľavu s poplatku za kom. odpad na rok 2011 na 50% pre p. 

Ľudmilu Sihelskú.  

 

Gajdošová – Kto je za? Všetci. 

 

O. Wagnerová  - Teraz tú smernicu o nájomnom (uznesenie 33/2011). Tak kto je za? 

Všetci. Ďakujem. 

 

 

 

K bodu 6: Diskusia 

 

O. Wagnerová – Otváram diskusiu. Prosím najprv zastupiteľský zbor, máte niečo do 

diskusie? 

Dobšovičová – Ja mám. 

O. Wagnerová  - Nech sa páči p. Dobšovičová 

Dobšovičová – Ja by som len chcela povedať, ţe je jar, začína sa robiť na cintoríne    

teda je tam nejaká firma, aby si poobjednávali práce. Aj včera sa tam údajne robilo 

a neohlásilo sa to na obec. Chcela by som len povedať, aby sme tomuto predišli, aby 
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sme dali reláciu do rozhlasu o tomto a potom máme na cintoríne tabuľu, zalejeme do 

fólie oznam aj tam to vyvesiť, aby občania vedeli o čo sa jedná. 

O. Wagnerová  – Ďakujem p. Dobšovičovej. K tomu chcem povedať toľko. Tá firma    

kto prišiel si dať vyhlásiť, keď si dali vyhlásiť ukázali ţivnostenský list, ţe toto robia, 

my to samozrejme vítame, občania na to čakajú, na tieto opravy hrobov a pomníkov, 

pozlátenie a brúsenie atď. Tak tam s tým pánom, s ktorým prišiel a dal to vyhlásiť, to    

ale presné pokyny som mu povedala. Keď prídete do obce, ste povinný sa zahlásiť 

u správcu cintorína. Správca cintorína je Oľga Wagnerová. To je jedno, nemusíte 

prísť na obecný úrad, nadiktovala som svoje číslo. Ani vo sne by ma nenapadlo, ţe 

niekto príde v nedeľu robiť niekomu hrob. Viete čomu chcem predísť? Tomu, aby 

nám niekto vyhadzoval len tak bohapusto von okolo cintorína. Ja presne, keď tá firma 

príde a povie, idem robiť obrubu tej a tej rodine, dvojhrob, je tam stará obruba, tú 

dajte tam a tam, ja si ju odveziem   na to miesto, aby  sa za márnicu   nenavozilo.     

Potom sme to odváţali s našimi pracovníkmi, alebo sa to pohádzalo niekde vedľa 

hrobov. Je to v štatúte, ten štatút sa teraz presne sa robí, ţe sa z roku 1995 ten starý sa 

presne v zmysle nových zákonov štylizuje, bude to presne zaliate vo fólii a na 

obidvoch tých tabuliach to bude. Ale aby sme predišli tomu, o tomto vedia roky tí 

dodávatelia, tak som sa rozhodla, ţe tú bránu veľkú budem zamykať. Vy, čo chodíte 

peši, vám to nerobí problém, aby ste vošli bočnou bráničkou, ale uţ tomu, čo príde 

robiť práce a potreba je prísť aţ po kríţ, tak tomu to ten problém robí,. Aby to spred 

brány nosil, alebo niečo podobné, tak vtedy takto donútime, bude tam aj číslo na mňa 

alebo na Anku Vernerovú a jedna alebo druhá príde odomknúť. Chceme sa 

vyvarovať, aby sa nesťaţovali ako v minulosti. ten robil sused hrob a poškodil    

a nechali tam   od malty, alebo celé mi to nechali zasypané od piesku. Vyvarujeme sa, 

keď budeme vedieť, vieme koho máme hľadať. Nehovorím to iba tak, pretoţe som si  

napríklad všimla na cintoríne v Dolnom Turčeku, ţe priestor ktorý nám aj kedysi p. 

Bugár pomáhal robiť, ten múrik. 

Bugár – Nó, VPP 

O. Wagnerová  - Si predstavte, ţe niekto ten priestor pred múrikom, ktorý kosíme, 

teraz to vidno, ale keď príde kosiť, tak tam vylágruje ten krovinorez, pretoţe niekto 

z hrobu za dve veľké vedrá kameňa vysypal rovno k tomu múru z vonkajšej strany, no   

to nemôţe urobiť normálny  človek,  keď máme tam toľko tých jám kde by to mohli 

nasypať. Z vonkajšej strany, takţe zo štátnej cesty, keď idete autom a ja vţdy 

spomalím, aby som videla všetko, ţe čo tam je, či treba prísť upratať, tak som tam 

videla čerstvo nasypané kamene. Asi to teda treba hlásiť, kto sa pohybuje na cintoríne. 

Viete, vyberajú sa za to poplatky, je to miesto, kde by malo byť najkrajšie 

a najdôstojnejšie miesto, pretoţe tam všetci raz prídeme a chceme mať tam poriadok 

a udrţíme si ho len tak, keď budeme dodrţovať určité pravidlá aj pri tomto. Som 

veľmi rada, keď sa robia nové obruby, ale viete, ţe niektorá firma nedodrţuje ani     

rozmery a oni to majú zákonom o pohrebiskách stanovené. Jednohrob také rozmery, 

dvojhrob také, nič viac a nič menej a snaţíme sa po rokoch, ak ste si všimli trošku 

aspoň tie uličky, aby sa nejaké dodrţovali. Nie sú teda v zmysle toho, aby sme 

parádne prešli ako inde. Tie hroby sú, nebudeme ich predsa posúvať. Takţe toľko p. 

Dobšovičovej. Ďakujem za pripomienku. 

Bugár – Dolný sa nedá zamknúť? 
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O. Wagnerová  - Dolný, keď som zamkla aj tú márnicu, tak niekto to odtrhol a ja to 

sem – tam zase idem zatvoriť, ale uţ bez, len to tam prihačknem. 

Bugár – Tá brána nie je bohvie aká.. 

O. Wagnerová  - Tá brána je drevená, tieţ by sa mohla urobiť.. 

Bugár –  Rozmýšľam, ţe ju spravím ako sponzorský dar. 

O. Wagnerová  - Ako sponzorský dar pekne z dreva. Áno. 

Bugár -  Musím sa na to pozrieť, ale ako sponzorsky  to tam spravím do všech 

svätých. 

O. Wagnerová  - No, budeme radi, lebo inak sa to tam celkom slušne udrţuje. 

Nemôţu povedať, to je Teraz sme začali robiť ten ţivý plot hore, ţe naozaj tie skaly 

nemajú nejakú trvácnosť, keď neboli betónom zaliate. Tento predný, čo sa robilo aj za 

prítomnosti p. Bugára vtedy 

Bugár – Nó, VPP 

O. Wagnerová   - na verejnoprospešných prácach, tak je celkom obstojný. Tá druhá 

strana, uţ sme sa do toho vrchu ani nepúšťali. Radšej ţivý plot a strihať z tých 

smrekov, a tak, no. 

Bugár – Tam treba ten múr ešte spraviť 

O. Wagnerová  -   a inak všimli ste si, ţe sa nám zosýpa múr na stanicu a to tieţ je 

nie našou vinou,  ale písomne som upozornila vlastníkov ţel. stanice, teda súkromné 

osoby, ţe aby si to opravili pretoţe autami chodia hore. Bolo mi len povedané, ţe 

niekto vraj nákladiaky tam nakladajú, no nejaké vozy.  Proste, ţe keď príde nejaký 

pavúk   a príde tatra, na ktorú má nastúpiť, alebo buldozér alebo čo, takţe z tej 

plošinky, môţe to byť aj tým, ale fakt sa to rozsýpa moţno ţe by to bolo vhodné, aby 

si to opravili čím skôr, aby to nepokračovalo ďalej, lebo prídu daţde a zosype sa celý 

múr a je to teda nebezpečné, lebo rovno na hradskú to zletelo. No, ďalší kto má niečo 

 

Dvorský – Minule sme spomínali, ţe za ukladanie určitých odpadov sa platí a bude sa 

platiť. Napr. sme spomínali tie pneumatiky a takéto veci. O. Wagnerová  - Áno / no 

ešte furt to nevisí tuná na bráne, to by bolo treba tam dať, ţe sa robí ten.. / O. 

Wagnerová  Robí sa to teraz/ , ale chcem povedať, ţe sú určité odpady 

azbestocement, ktorý je zvlášť nebezpečný odpad a dva a pol roka leţí na otvorenom 

priestranstve a nikto ho nechce odpratať. 

O. Wagnerová  - Na ktorom? 

Dvorských – U mojich susedov, celá azbestová strecha u nebohého Joţa Fillu. Dva 

a pol roka je tam. 

Filipčanová – Ale to si musí vybaviť sám. 

Dvorský – Musí sám, len ho musí niekto.. Wagnerová – to je p. doktorka z Martina.  

Dvorský – ja neviem, či je to p. doktorka, no ja len hovorím, ţe je to tam dva a pol 

roka. Dosť, stačí, to treba odpratať 

O. Wagnerová  - Ďakujeme za pripomienku napíšem list majiteľke domu, ţe je 

ţiaduce  do konca, aby to odpratala. 

Dvorský – Ihneď! Nie do konca. 

O. Wagnerová  - Dokonca chcem povedať, ţe to má v ohlasovacej povinnosti. 

Dvorský – V Amerike za to staré budovy búrajú a my to vyloţíme na záhradu. 

O. Wagnerová  - Ďakujeme za poznatok, p. Rusnák 
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Rusnák – No, viete čo, osobne moţno nielen mne     A mnohým ďalším ľudom 

pánom poslancom, strašne vadia tie psy, ktoré sa túlajú po obci. Chceme prijať  VZN 

o niektorých podmienkach drţania psov v obci Turček. Zatiaľ  mám uţ ho 

rozpracované. Malo by tam byť všetko, proste vymedzenie určitých  o aké psy sa 

jedná, aké psy  môţu byť, ako sa môţu chovať. Proste o evidencii psov všetko, to sa 

musí sprísniť. Táto evidencia jednoducho musí byť, aké psy sú tu v dedine, akého 

druhu, kto má aké chovné stanice, proste atď. Musia byť oznámkované tieto psy, za 

všetko treba zaplatiť a z tých peňazí to chceme  spätne vrátiť do čistoty tejto obce, 

pretoţe to je katastrofa. To je niečo neskutočné, koľko je tých výkalov hlavne z tých 

veľkých psov. Nevravím, ţe môj psík, ja si to po sebe moţno upracem, potom ale tie 

veľké psy, to sú obrovské hromady tých výkalov. Úplne ten pes sa nevykadí na 

svojom pozemku, ale vţdy ide na ten cudzí. Podrobnosti o vodení psov tam bude. Pes, 

voľne ho stretnete, začne na vás štekať, brechať tuto hocikde. Úplne ani neviete, čí to 

pes je.- Podmienky pre drţanie a chov psov, toto všetko tam bude, chceli by sme, aby 

sa áno,  nech aj voľne behajú. Mali by sme určiť  Dolný Turček Horný Turček proste 

plochu, kde môţu ľudia ísť s tým psom nech si pobehá. Dobre, tie plochy treba určiť, 

nájsť ich no podrobnosti   priestupky,  aby sme toto všetko  toto VZN bolo Majú to 

prijaté aj iné obce aj iné malé mestečka, mestá a donesie to peniaţky do kasy nám 

a späť a môţeme ľuďom rozdávať iné veci, sáčky, toto a musíme sa naučiť prostredie 

si proste udrţiavať. 

Páchniková – Ten Lackov pes ten večne behá. 

Rusnák- Potom p. Páchniková.  Ak bude behať bez známky moţno dať psa aj 

odchytiť a dať preč, utratiť. 

Gajdošová – a zaplatiť. 

Rusnák – Zaplatí si všetko, toľko som chcel povedať 

 O. Wagnerová – Ďakujem za túto pripomienku pretoţe naozaj, uţ keď behajú po 

ulici tak to ako tak, ale ţe venčia ľudia   v dvore MŠ, kde je pieskovisko pre malinké 

deti, tak to uţ  je teda nad rámec prípustného, určite. 

O. Wagnerová – A stretla som dotyčné dámy aj s veľkými psami odtiaľ išli, keď som 

kričala, ţe čo tam robia. 

Gajdošová – Hore choďte pod priehradu, ako tam vyzerá tá cesta, tieţ tam chodia 

venčiť psov. 

Stračinová - Celá naša ulica.  

O. Wagnerová – No dobre. Ďakujem p. Rusnákovi, ţe sa zaoberá aj týmto VZN, lebo 

ako ste si všimli, skutočne môţeme sa riadiť len zákonmi, vyhláškami a potom VZN 

aţ potom uznesenie, to je konečnéako najmenší právny úkon. potom tak je potrebné, 

aby to obec mala, aby sme sa mali vţdy o čo oprieť a nemuseli to prediskutovávať 

kaţdý problém tu na zastupiteľstve, ale aby aj starosta  mal aj nejaké páky  konať aj 

bez OZ, keď to uţ je raz prijaté, ţe keď to bude jasne dané v tých článkoch, 

paragrafoch, tak nie je o čom. No a samozrejme, musíme dodať, ţe všetky sťaţnosti, 

podnety, námety by mali byť písomnou formou aj za cenu toho, ţe občania prídete na 

OcÚ, poviete to svoje, my vám tu A
4
 vyberieme a moţno ţe rukou si to napíšete, alebo 

čo a  podpíšete si to sami. Pretoţe sme hovorili, ţe nebudeme sa zaoberať anonymami, 

je na to zákon, ţe aj s tými sa treba zaoberať, ale ústnym podaním sa môţe 

kedykoľvek odškriepiť. Tak radšej, čo je psáno, to je dáno a nemusíme sa ani hádať, 

hašteriť, ani uráţať. Všetko by malo sa v pohode vyriešiť a všetko potrebuje občas aj 
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svoj čas. Nedá sa šiť všetko horúcou ihlou, dnes sme boli toho príkladom pri tom 

pozemku.   Takţe ak nikto s poslancov, má niekto nejakú otázku z pléna, obyvatelia. 

Chcete sa zapojiť, ale nie  Niekto moţno má p. Prílepková  

 

Prílepková – Ţe čo s tou cestou na lesnú správu, uţ sa to ide ten vykopať? 

Rusnák – Ide sa urobiť. 

O. Wagnerová – Ano   Uţ sa to hovorilo o tomto probléme tu a dohodnuté je 

s vedením MsL Kremnica s p. Jančom a s p. Rusnákom, ţe nemôţe sa to iba takto    

odkopať, musí sa urobiť technické opatrenie také, aby sa to neopakovalo po kaţdom 

prejdení nákladným vozom 

Prílepková -   a kolo nás tam a kolo cesty aţ do toho garáta 

Rusnák - Áno,  to bude urobené. 

O. Wagnerová – Áno. 

Prílepková – Dobre. 

O. Wagnerová – Ďakujem. No, ešte niekto. Nech sa páči p. Praţienková     

 

p. Pražienková – Pani starostová, vy ste mi minule povedali, ţe na ten môj diskusný 

príspevok, ţe teda pália vrecia z pošty, ţe tam bol ten lep. To by som všetko bola 

prijala ţe je to tak, ale potom som sa išla na druhý deň ráno pozrieť, no pochybujem, 

ţe poštárky pijú pivo z plastových fliaš. Boli tam nedohorené plastové fľaše. Ja 

nechcem, aby niekto zo mňa robil nejakého debila, alebo čo, ţe si vymýšľam, ja som 

to ráno, viem, ţe to bolo 14.15. ráno som išla zaniesť niečo sem som pozrela na to 

ohnisko, boli tam nedohorené pivové fľaše. A to neverím, ţe by to poštárky dostávali 

vo vreciach. 

O. Wagnerová – Chcem sa spýtať, ţe ten pracovník, ktorý povedal ţe pálil tie vrecia 

bol tu. Bola si ho p. Praţienková pozvať z  tej kotolni, ţe mu ukáţeš.. 

Pražienková – Ja nebudem nikomu.. 

O. Wagnerová – No, nie aby si mu dokázala 

Pražienková – Ja nebudem nikomu nič dokazovať, len nechcem, aby zo mňa niekto 

robil idiota. A viacej na týchto schôdzach nepoviem,  keby sa aj neviem čo robilo.. 

Prídem, vypočujem si a nepoviem nič, keď sa mi aj niečo nebude ľúbiť. A môţem vám 

povedať, ak chcete vidieť ako sa čistia cesty, choďte sa pozrieť od priecestia aţ po 

koniec Matúšovej záhrady, ako som vyčistila ja cestu, aj garát, aj lesy čo nasypali štrk, 

ja som to všetko vyčistila  a môţete tam spraviť exkurziu s vašimi zamestnancami ako 

sa čistia cesty. 

O. Wagnerová – ktorí, z lesov? 

Pražienková – Nie, zamestnancom vaším 

O. Wagnerová – Ale naši tam nemajú čo hľadať. 

Pražienková – No veď ja nekáţem, nech sa idú pozrieť  ako je to vyčistené a ako je to 

vyčistené 

O. Wagnerová – Naši zamestnanci, pretoţe  sa robilo od mosta na úpravňu vody, to je 

naša cesta a ja sa domnievam, ţe  aţ pred Jednotu a toto nie sú to naše komunikácie, ja 

sa nebránim, dávam aj tam vyčistiť, keď je samozrejmé, ţe závisí to aj od pracovníka, 

ktorý tam je. Nie všetci rovnako pristupujeme k práci a keď nestojíme nad nimi dobre 

ţe nie s palicou, tak aj ten výkon vyzerá. Na niekoho sa môţem spoľahnúť, na niekoho 

nie. Aj keď tam prídem aj tak posedávajú, povedia, práve sme si sadli, no tak dokáţte 
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im , ţe si práve nesadli. Ale ďakujeme za podnetný príspevok. Ešte niekto niečo má do 

diskusie? Ak nie, dávam návrh na uzavretie na ukončenie diskusie. Kto je za? Všetci. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

K bodu 7: Záver 

 

O. Wagnerová –  Ďakujem vám, ţe ste sa dostavili v takom hojnom počte. Ďakujem 

obyvateľom naším, samozrejme, ţe sa stretneme v krátkom čase určite do dvoch 

týţdňov na tom fóre v DK, ja to teda zvolám po dohode so zastupiteľstvom, aby sme 

mohli priebeţne pracovať na tom, ţe čo s tým ďalej, aby sme v júni mohli podať 

ďalšiu, moţnoţe presvedčivejšiu alebo uţ konečnú informáciu, čo sa týka ţiadosti p. 

Schnierera Ďakujem aj kontrolórke, ţe sa dostavila a tešíme sa na spoluprácu. Tým od 

bodu 4 začína. Od bodu 4. Čo tu bolo uţ treba kontrolovať. Do bodu 3 nie, ale od bodu 

4. Ďakujem veľmi pekne. 

 

18:53hod ukončenie 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OBECNOM ÚRADE V 

TURĆEKU 

 

V Turčeku 11. apríla 2011 

 

 

 

Zaslané na overenie, dňa 12.apríla 2011 

Overovatelia zápisnice: 
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