
Zápisnica 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,  

ktoré sa konalo dňa 13.12.2011 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Turčeku 

 

 

Starostka obce 

Oľga Wagnerová 

 

Hlavná kontrolórka 

Mgr. Lucia Schumichrastová 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

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

Margita Stračinová, Ján Rusnák, Miroslav Bugár 

 

 

K bodu 1: Otvorenie  
 

Starostka, Oľga Wagnerová - Privítala všetkých prítomných na poslednom zasadnutí 

OZ v roku 2011 a skontrolovala účasť poslancov, ktorá bola 100%.  

 

Zapisovateľka – M. Stračinová 

Overovatelia zápisnice – E.Filipčanová, J.Dvorský 

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

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie. Kontrola účasti poslancov a určenie.  

2. Kontrola uznesení 

3. Úprava rozpočtu na rok 2011 

4. Rozpočet obce na rok 2012 a finančný výhľad na roky 2013 a 2014 

5. Všeobecné záväzné nariadenia obce Turček 

6. Rôzne 

7. Návrh na uznesenie 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

 

 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

 

Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 



K bodu 2: Kontrola uznesení 

 

Hlavná kontrolórka, Mgr.L. Schumichrastová -  skonštatovala, že všetky uznesenia 

z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené. 

 

 

 

K bodu 3: Úprava rozpočtu na rok 2011 

 

poslankyňa O. Dobšovičová – prečítala úpravu rozpočtu na rok 2011 (k nahliadnutiu 

na obecnej tabuli) 

 

 

Uznesenie č. 58/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

  berie na vedomie úpravu rozpočtu na rok 2011. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

K bodu 4: Rozpočet obce na rok 2012 a finančný výhľad na roky 2013 a 2014 

 

poslankyňa V. Gajdošová – prečítala návrh rozpočtu na rok 2012 a fin. výhľad na r. 

2013 a 2014 (k nahliadnutiu na obecnej tabuli) 

 

 

Uznesenie č. 59/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 schvaľuje rozpočet obce na rok 2012 a finančný výhľad na roky 2013 a 2014. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

K bodu 5: Všeobecné záväzné nariadenia obce Turček 

 

starostka O. Wagnerová – všetky VZN boli zverejnené na vývesnej tabuli OcÚ 

a web stránke obce. Občania mali možnosť do dnešného dňa pripomienkovať 

navrhnuté VZN.  

 

  

 

 



Uznesenie č. 60/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku prijíma nasledovné VZN: 

  

1, VZN obec Turček č. 1/2011 

    Rokovací poriadok OZ v Turčeku 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

2, VZN obec Turček č. 2/2011 

    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

3, VZN obec Turček č. 3/2011 

    O dani z nehnuteľnosti 

 

Pripomienka poslanca p. Bugára – Keď sme zostavovali toto VZN ešte sme nevedeli 

ešte koľko peňazí nám príde z rozpočtu z vlády. Vláda dopredu avizovala, že peniaze 

bude škrtať mestám a obciam a bude dávať menej z rozpočtových daní. Ako padla 

Iveta Radičová tieto peniaze nedal do daňového mixu, ale dali ich do daní fyzických 

a právnických osôb, tým daňovým mixom by ukrátili obce o polovicu / p. poslanec 

prečítal článok z hospodárskych novín k danej téme/, keďže tento daňový mix vypadol 

som za návrh, že nie o 25% zvyšovať, ale len o 20% zvyšovať dane z nehnuteľností 

pre osoby. 

starostka O. Wagnerová – ďalšia pripomienka zo strany poslancov bola, a to doplniť 

vo VZN o dani z nehnuteľnosti lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy – 

0,10eura a za vodné plochy – 0,10 eura 

 

Hlasovanie: 

Za: 6   Proti: 1   Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

4, VZN obec Turček č. 4/2011 

    O ostatných daniach na území obce Turček 

 

Hlasovanie: 

Za: 6   Proti: 0    Zdržali sa: 1            Prítomní: 7 

 

 

5, VZN obec Turček č. 5/2011 

    O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Turček 

 



Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

6, VZN obec Turček č. 6/2011 

    O udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Turček 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

7. VZN obec Turček č. 7/2011 

    O niektorých podmienkach držania psov v obci Turček 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

8, VZN obec Turček č. 8/2011 

    O prevádzke pohrebísk v obci Turček 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

Ďalšie VZN, ktoré neboli vyvesené sa budú prijímať na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

 

 

K bodu 6: Rôzne 

 

1.Dodatok k Uzneseniu č. 53/2011 

  

starostka O.Wagnwrová – jedná sa o odpredaj obecného domu Kataríne Tóthovej 

v časti Dolný Turček. Bez pripomienok občanov a taktiež poslancov. 

 

Uznesenie č. 61/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
 schvaľuje dodatok k uzneseniu č. 53 zo dňa 19.09.2011 o odpredaji obecného domu 

sup. č. 210 Kataríne Tóthovej za 1 euro. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

2. Inventarizácia obce za rok 2011 



 

starostka O. Wagnerová – ako každý rok , tak aj tento bude prevedená inventarizácia 

majetku a záväzkov obce. Prevedú ju poslanci v jednotlivých komisiách.  

 

Uznesenie č. 62/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a, ukladá inventarizačným komisiám vykonať inventarizáciu majetku   

a záväzkov obce Turček 

b, schvaľuje zloženie ústrednej inventarizačnej komisie a dielčích inventarizačných                         

komisií pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci 

Turček nasledovne: 

 

Ústredná invent. komisia:  

predseda - E.Filipčanová       

členovia – J.Rusnák, O.Dobšovičová, M.Stračinová, V.Gajdošová,  

                E. Špirková 

 

Obecný úrad:   predseda – O.Dobšovičová 

              členovia – E.Špirková, A.Vernerová 

 

Školská jedáleň:  predseda – O.Dobšovičová 

      členovia – E.Špirková, A.Vernerová, R.Matúšová    

 

Požiarna zbrojnica:  predseda – V.Gajdošová 

          členovia – K.Pittner, M.Bugár, A.Vernerová 

 

Materská škola:  predseda – M.Stračinová 

     členovia – E.Filipčanová, J.Dvorský, Mgr.J.Vráblová, M.Hirschnerová 

 

Dom kultúry:   predseda – J.Rusnák 

             členovia – V.Gajdošová, A.Vernerová, Z.Majlišová 

 

Škodová komisia:  predseda – J.Dvorský 

        členovia – O.Dobšovičová, E.Filipčanová, E.Špirková, A.Vernerová 

 

Inventarizácia účtov súvahy:  

predseda – O.Dobšovičová 

   členovia  - E.Špirková, O.Wagnerová  

 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

 

3. Káblová Tv 

 



starostka O.Wagnerová – káblová Tv dožíva, kazí sa. Robila sa anketa, ktorú 

vykonali poslanci. Na 500 voličov vzhľadom na to, že nie všetci boli doma, bolo 

rozdaných 320 lístkov. Je 74 účastníkov niektorí z nich sa idú odhlásiť a ostatní 

nezaručujú, že ostanú pri káblovej Tv. Za káblovú Tv bolo 33%  občanov. Obecné 

zastupiteľstvo  so starostkou obce, po vyhodnotení ankety sa rozhodlo neinvestovať do 

káblovej Tv a nechá ju dožiť v takom programovom zložení ako je. Ostáva 15 

programov do Čt2 sa investovať už nebude, ale od 1.1. sa plánuje zrušenie Astry v tom 

ponímaní ako ju prijímame my, bude vysielať z inej družice, ale na to my nemáme 

potrebné komponenty Vo štvrtok príde konateľ firmy Progres, p. Kutaj, chceme aj za 

účasti poslancov, aby sa dohodol ďalší postup, či nie je nejaká možnosť, aby tie 

nemecké programy ďalej pokračovali. Ak to nepôjde, budeme občanov informovať 

a káblovú Tv necháme v tej forme aká bude za ten istý poplatok. 

poslanec M.Bugár -  Tá anketa potvrdila to, že za 15 – 20 rokov sa nerobilo s KTv 

nič. Občania vyjadrili svoj názor. Astra prechádza z analógového vysielania na 

digitálne. 

poslanec J.Dvorský – Pred polrokom sa investovalo 3000 eur pre tri programy pre 

digitalizáciu a teraz by sa muselo znova investovať pre nemecké programy. 

poslanec M.Bugár -  Myslím, že občania sa jednoznačne vyjadrili, vieme, že tá 

zmluva je úplne nevýhodná, bolo kopec neplatičov, jednoducho tá káblovka nemala 

gazdu. 

poslanec J.Rusnák – Astru treba preladiť len na inú frekvenciu. 

poslanec J.Dvorský – Len, to sa nedá, pretože máme zastarané zariadenie. 

starostka O.Wagnerová – Aby občania vedeli, že naozaj sme si dali spraviť aj 

ponuky: jedna bola okolo 15000 eur, ďalšia 14300 eur a z Martina 28000 eur, ak by aj 

prevádzkovali ďalej KTv, to je vlastne to Martico, ktoré nám už pred štyrmi rokmi 

odmietlo prevádzkovanie.  

   

 

Uznesenie č. 63/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 berie na vedomie informáciu o ďalšom prevádzkovaní káblovej Tv v obci 

Turček. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

4. Programový rozpočet 

 

poslankyňa O.Dobšovičová – prečítala programový rozpočet  

(k nahliadnutiu na vývesnej tabuli OcÚ) 

 

 

Uznesenie č. 64/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 



 schvaľuje programový rozpočet obce Turček na r. 2012 a finančný výhľad na 

roky 2013 a 2014. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 

 

 

K bodu 7: Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie bolo pri každom bode programu. 

 

 

 

K bodu 8: Diskusia 

 

poslanec J. Rusnák – priblížil občanom, že príprava VZN trvala niekoľko mesiacov 

a tak isto aj programový rozpočet poslanci rozobrali podrobne. 

 

poslanec M.Bugár – kritický stav mosta v časti D. Turček pri p. Kapustovej. Jeden 

a pol roka je v takom stave. Navrhnuté riešenie – zdvihnúť ho a dať tam pätky. 

starostka O. Wagnerová – lavička je na súkromnom pozemku a je tam problém 

s plynom. Bola to pozrieť aj s p. poslancom J. Dvorským. 

poslanec M. Bugár – treba to spraviť, je to  kritickom stave. 

poslanec J.Rusnák – bude sa tým zaoberať stavebná komisia a podá správu. 

starostka O. Wagnerová – obec splnila všetky podmienky, stopli nás plynári. 

 

Uznesenie č. 65/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 ukladá stavebnej komisii prehodnotiť stav mosta pri p. Kapustovej v časti 

Dolný Turček pre havarijný stav. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7   Proti: 0    Zdržali sa: 0            Prítomní: 7 

 
 

 

K bodu 9: Záver 

 

starostka O. Wagnerová – poďakovala občanom a poslancom za účasť, popriala 

pokojné vianočné sviatky a ukončila zasadnutie OZ v Turčeku. 

  

 

             Ukončenie zasadnutia o 17:52 hod. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V TURČEKU 

 

 

 

V Turčeku 13. decembra 2011 

 

 

 

Zaslané na overenie, dňa 20. decembra 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Ján Dvorský       Eleonóra Filipčanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Zapísala: Margita Stračinová        Oľga Wagnerová   

   
 

 


