
Zápisnica 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,  

ktoré sa konalo dňa 02.04.2011 o 16.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Turčeku 

 
 

Starostka obce 

Oľga Wagnerová 

 

 

Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva 

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

Margita Stračinová, Ján Rusnák, Miroslav Bugár 

 

 

 

K bodu 1: Otvorenie  
 

Starostka, Oľga Wagnerová - Privítala všetkých prítomných občanov na verejnom  

zasadnutí OZ a skontrolovala účasť poslancov, ktorá bola 100%.  

 

Zapisovateľka – M. Stračinová 

Overovatelia zápisnice – J.Dvorský, J. Rusnák 

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

Predseda volebnej komisie - E.Filipčanová 

 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie. Kontrola účasti poslancov a určenie.  

2. Kontrola uznesení 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Turček 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6.  Návrh na uznesenie 

7. Záver 

 

 

 

Hlasovanie za navrhnutý program: 

 

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

 

 

 

 



K bodu 2: Kontrola uznesení 

 

Uznesenie č. 66/2012 

  OZ vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Turček na 02.02.2012  

Toto uznesenie bolo splnené. 

 

 

 

K bodu 3: Voľba hlavného kontrolóra 

 

Poslankyňa Filipčanová – predsedníčka volebnej komisie pre voľbu hlavného 

kontrolóra obce Turček predstavila uchádzačov o funkciu hlavného kontrolóra, ktorí 

splnili podmienky v zmysle zákona NRS č. 369/1990, §18 a stanovené obecným 

zastupiteľstvom v Turčeku:  

1.PaedDr. Monika Gombošová 

2.Mgr. Ondrej Veselovský 

  

Poslanci previedli voľbu tajným hlasovaním.  

 

Výsledky volieb: PaedDr. Monika Gombošová – 2 hlasy 

              Mgr. Ondrej Veselovský  -  5 hlasov 

 

Do funkcie hlavného kontrolóra obce Turček bol v prvom kole zvolený, s počtom 

hlasov päť, Mgr. Ondrej Veselovský. 

 

  

Uznesenie č.67/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

  berie na vedomie výsledky volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce. Do 

funkcie hlavného kontrolóra obce Turček bol zvolený Mgr. Ondrej Veselovský 

v pomere hlasov 5:2.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

K bodu 4: Rôzne 
 

a)  Žiadosť Adriany Fobelovej o predĺženie nájomnej zmluvy – byt v dome 

kultúry. 

 

P. Fobelová má trvalý pobyt v Turčeku a je učiteľkou v Materskej škole v Turčeku. 

Poslanci sa dohodli predĺžiť nájomnú zmluvu po dobu trvania jej pracovného pomeru 

v MŠ Turček. 



 Uznesenie č.68/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje  predĺženie nájomnej zmluvy na byt p. Adriane Fobelovej, po dobu 

trvania pracovného pomeru v obci Turček. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

b)  Žiadosť p. Petra Vojtku o prehodnotenie úpravy cesty, parc. č. 473 – 

vyasfaltovanie, penetrácia 

 

Poslanec Rusnák – Mestské lesy budú robiť penetrácie, môže to navrhnúť na 

zasadnutí vedenia podniku. Čo sa týka obce, pokiaľ budú na to financie, tak sa to 

urobí. 

Poslanec Bugár – táto vec je známa už niekoľko rokov a mrzí ho, že sa to neriešilo 

komplexne už v minulosti a že sa nespravil plán do budúcnosti. Asfaltky sa robili 

a mohol sa urobiť plán, dlhodobé riešenie s víziou do budúcnosti, že tam možno bude 

niekedy stavebný pozemok. Čo sa týka toho nástreku, nevie, či to bude vhodné 

riešenie a dlhodobé. Podľa neho by sa malo najprv prehodnotiť, či je to prašné. P. 

Dobšovičová potvrdila, že je to prašné a druhá fáza, výberové konanie na dáku 

činnosť, čo sa rozhodneme, akou formou to budeme riešiť. Jednoznačne výberové 

konanie a druhá vec, zohnať peniaze. Možno by bolo zaujímavé dohodnúť sa s tými čo 

vozia dĺžky, aby prispievali na nejaký ten fond na opravy a údržbu cesty. 

Starostka obce  - vyjadrila sa k prvej časti k príspevku poslanca Bugára. Riešilo sa to 

komplexne a je na to aj projekt, že tá cesta tade vôbec nemala ísť. Od posledného čísla 

domu tam mal byť obchvat s premostením ponad úpravňu vody. 

Poslanec Bugár – tak sa to nedotiahlo do konca 

Starostka obce  - dotiahlo sa do konca, lenže pred pätnástimi rokmi by to stálo cca 

4mil. Sk a dnes 14 mil. Sk 

Poslanec Bugár – zaujímal sa, že kto to mal riešiť, pretože vie, že Mestské lesy to 

chceli robiť  nejaký zádrheľ tam bol, že obec to nechcela dotovať, alebo nechcela do 

toho nejakým vkladom vstúpiť. 

Starostka obce   -  počuje to prvý krá. 

Poslanec Rusnák – Mestské lesy vypracovali projekt, aj ho zaplatili. Mestské lesy sú 

s.r.o. mesta Kremnice a nedostávajú súhlas na takéto investičné akcie. Pre nich sú 

prvoradé iné záležitosti ako padajúce múry a podobne. 

Poslanec Bugár – ale pozemok je náš. 

Poslanec Rusnák – nebol náš, my sme ho získali – Kremnica nám dala 74 tisíc metrov 

štvorcových za korunu. 

Poslanec Bugár – vieme, že sa tu robili cesty z eurofondov 

Starostka obce – pred dvoma rokmi sa robili cesty. OZ  sedelo nad tým a vybrala sa 

jedna tretina ciest  nakoľko sme mali finančný nárok na počet obyvateľov. 

Poslanec Bugár – prečo sa táto cesta nedala do plánov. 



Starostka – nebola naša 

Poslanec Rusnák – Mestské lesy ju dali do takého stavu aká je, upravili ju, spevnili, 

ale prašná je. 

Starostka – p. Vojtko si dal žiadosť o kúpu pozemku až po realizácii projektu. 

Poslanec Bugár – opäť sa vrátil k vypracovaniu plánu práce, ktorý treba vypracovať. 

Keby bol, tak sa môžeme takýmto situáciám vyhnúť. 

Starostka – od roku 1995 máme Územný plán a je vyvesený .Územný plán obce je 

platný a prikyvuje aj p. Gizka Pittnerová, bývalá zamestnankyňa obecného úradu. 

Odvtedy sú cesty plánované.  

 Medzi riaditeľom mestských lesov a obcou je dohoda, že od 1.4.2012 sa dĺžky tadiaľ 

voziť nebudú. 

Poslanec Rusnák – v mene Mestských lesov chce požiadať obec o predĺženie 

prejazdu cez túto ulicu, nakoľko dolina Kapustová ešte nie je prejazdná. 

Starostka – súhlasí, nakoľko  v obci na niektorých miestach sneh ešte stále je. Čo sa 

týka žiadostí, navrhuje vstúpiť do jednania s Mestskými lesmi Kremnica.               p. 

G. Pittnerová – Keď sa robila cesta poza tunel, bolo jednanie s Mestskými lesmi 

Kremnica,  s p. Ing. Lackom, starostom z Krahúľ a dohodli sa , že prispejú na opravu 

tejto komunikácie, ktorú používajú, a tak aj bolo . Zložili 5000€. Tým pádom môžu 

túto cestu používať. 

Starostka – súhlasila s príspevkom p. Pittnerovej a  dodala, že určite sa zastupiteľstvo 

touto problematikou zaoberalo komplexne. 
 

 

Uznesenie č.69/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 a) berie na vedomie žiadosť p. Petra Vojtka o úpravu cesty pri pozemku č. 473 

 Bude zaradená do investičných akcií obce Turček, 

 b) žiada starostku obce Turček, aby vstúpila do jednania s Mestskými lesmi 

Kremnica o možnej penetrácií daného úseku cesty.  

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

c)  ORPZ Dopravný inšpektorát Martin 

 

starostka - Kontrola dopravného značenia a dopravných zariadení. 

25.01.2012 bola v obci Turček vykonaná kontrola dopravného značenia a dopr. 

zariadení. 

Zistené závady  žiadajú bezodkladne odstrániť a následne informovať Okresný 

dopravný inšpektorát Martin písomne alebo emailom o odstránení závad. 

Jedná sa o 13 dopravných značiek. Podľa dopravného pasportu, ktorý vypracoval 

Jaroslav Frno (absolventská prax), by ich malo byť 40. Cena jednej značky je 168 €. 

Spolu to činí 2184 €. 



V rozpočte sa s takýmito výdavkami nepočítalo, preto je potrebné o tom rokovať. 

Poslanec Rusnák a Dvorský – navrhuje zrušiť všetky značky. Dopravné značenie 

bolo potrebné počas výstavby vodnej nádrže. 

Starostka – bude to riešiť s dopravným inšpektorátom. A popritom, bude riešiť aj 

možnosť prechodu pre chodcov v časti dolný Turček, cez štátnu cestu 1/65. 

 

 

Uznesenie č.70/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 a)žiada starostku obce, aby prejednala dopravné značenie obce Turček 

s Dopravným inšpektorátom Martin o prípadnom zrušení všetkých dopravných 

značiek v obci. 

 b) žiada starostku obce prejednať  prechod pre chodcov v časti Dolný Turček, 

cez štátnu cestu 1/65. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

d) Žiadosti chalupárov o zníženie, alebo odpustenie poplatku za komunálny 

odpad. 

 

Starostka - Od 1.1.2012 sa v zákone č. 582 vypúšťa §86 a chystá sa novelizácia 

zákona o odpadoch.  

 Poslanci sa uzhodli, že sa bude v tejto veci postupovať v zmysle VZN  to, akceptovať 

sa budú žiadosti do 31.03.2012. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované. 

Starostka -  obec nemôže doplácať z rozpočtu na odpad, musia to pokryť poplatky 

občanov.  V opačnom prípade bude obecné zastupiteľstvo nútené zvýšiť poplatky za 

komunálny odpad. 

 

 

Uznesenie č.71/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 schvaľuje žiadosti chalupárov o zníženie poplatku za komunálny odpad na 50%, 

ktorí podali žiadosti  do 31.03.2012. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú 

akceptované. 

 

Hlasovanie: 

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

 

e)  Štatistický úrad Žilina – list 

 



starostka –informovala, že  Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického 

úradu zapojila do realizácie zisťovania o príjmoch a životných podmienkách 

domácností, v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.   

Zisťovanie sa uskutoční od 01. – 30. 04.2012. Na Slovensku bolo vybraných viac ako 

300 obcí, medzi nimi aj naša obec. Tento oznam sa niekoľko krát vyhlási v obecnom 

rozhlase. 

Poslanec Bugár vyjadril značnú nespokojnosť nad touto informáciou. 

p. G. Pittnerová – štatistický úrad zozbierané údaje v danej veci nemôže poskytnúť 

pre iné účely. To znamená, že údaje zo sčítania ľudu nemôžu byť použité pre tento 

účel. Financie na tieto projekty sú z eurofondov. 

 

 

Uznesenie č.72/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 berie na vedomie informáciu Štatistického úradu SR o zisťovaní príjmov 

a životných podmienok domácností, v rámci európskych štatistických  zisťovaní od 1. 

apríla do 30. apríla 2012. 

 

Hlasovanie: 

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

 

 

 

f)  Žiadosť TJ Turček o dotáciu 

 

starostka prečítala žiadosť o dotáciu pre TJ Turček a dodala, že žiadosť nie je úplná. 

K žiadosti o dotáciu je potrebný zápis z výročnej schôdze TJ a stanovy TJ. Žiadosti  

o dotáciu pre nasledujúci rok sa podávajú do 31.10.  a do 31.11. sa musia zúčtovať. 

V rozpočte sa vyčlenili nejaké aj pre TJ, takže nie je problém dať, ale treba to 

prejednať, či pôjdeme podľa tejto žiadosti, alebo podľa rozpočtu. 

Poslanec Rusnák – prijal sme VZN o dotáciách a tie podmienky sme splnili a ostatné 

doklady doložíme. 

Starostka – žiadosť je v poriadku, len treba doložiť požadované doklady. V prípade 

kontroly, aby bolo všetko v poriadku. 

 

Uznesenie č.73/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 berie na vedomie žiadosť o dotáciu pre TJ Turček a po prehodnotení 

štvrťročného rozpočtu sa schváli konečná suma dotácie na júnovom zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie: 

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

K bodu 5: Diskusia 
 



 Poslanec Dvorský – schody do kostola sa rozpadávajú a rozsýpa sa aj múr. 

Navrhuje urobiť to svojpomocne. Ešte je aj druhé riešenie, dohodnúť sa s pani 

Volgefiovou, oni tam chcú robiť plot. 

Starostka -  dohodne sa s ňou, chcú tam robiť pivnicu. Nie je problém dať 

pracovníkov, ale musí by ť pri nich nejaký odborný dohľad. Osloví p. Beňu, alebo 

Dvorského. 

 

 p.Páchniková – poukázala na túlavé psy a znečisťovanie životného prostredia 

ich výkalmi. 

Poslanci doporučili  starostke tento problém riešiť v zmysle platného VZN.                  

 

 p. Pražienková – čistenie chodníka na stanicu – kôpky nahromadeného 

materiálu. 

Starostka – ten materiál sa tam nechal zámerne, lebo sa bude dvíhať a vyrovnávať 

dlažba.  

 p. Pražienková – treba vyrozumieť ľudí, ktorí chodia na   cintorín so psami.Psy 

behajú po hroboch a tiež ich znečisťujú výkalmi. 

Starostka – zakúpila zákazové tabuľky ,ale pokiaľ tam nie sú, nemôže nikoho stíhať. 

 

 

 p. Prílepková – potrebné vyspádovať jarok, pri nich stojí voda 

starostka – táto vec ešte nie je doriešená, bude sa ďalej na nej robiť 

poslanec Rusnák – väčšinu vody už zachytili, ďalej sa bude na tom pracovať 

 

 Poslanec Bugár – nie je vykopaný rigol pri ceste od stanice 

starostka – to čistia cestári 

 

 p. G.Pittnerová – prečo na začiatku verejného zasadania nebola hymna 

starostka –je  úprava vo vyhláške 

 

 poslanec Bugár – Mirovi Berkovi hrdzavie prípojka na plyn  

starostka – treba to nahlásiť plynárom 

 

Uznesenie č.74/2012 
 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 a)ukladá poslancom OZ prejednať diskusné príspevky občanov a na najbližšom 

zasadnutí podať správu o ich riešení. 

 b) ukladá poslancom preveriť vo svojom obvode počet psov a zosúladiť 

s daňovými priznaniami o psoch. 

c) žiada starostku obce v zmysle VZN predvolať majiteľov túlajúcich sa psov 

po obci a riešiť to s nimi v zmysle platného VZN v Turčeku. 

 

Hlasovanie: 

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

 



K bodu 6: Návrh na uznesenia 

 
Poslankyňa Gajdošová – prečítala všetky navrhnuté uznesenia. 

   

 

K bodu 7: Záver 

 
Starostka obce – poďakovala všetkým zúčastneným poslancom,  aj občanom 

prítomným na dnešnom zasadnutí a popriala  pokojné veľkonočné sviatky. 

  

             Ukončenie zasadnutia o 18:12 hod. 

 

HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V TURČEKU 

 

 

V Turčeku 02. apríla 2012 

 

 

 

Zaslané na overenie, dňa 17. apríla 2012 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

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

               Ján Dvorský               Ján Rusnák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Zapísala: Margita Stračinová         Oľga Wagnerová   


