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Z Á P I S N I C A 
Z 
 

MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TURČEKU, 
KTORÉ SA KONALO DŇA 10. 1. 2011 O 17.00 HOD NA OBECNOM ÚRADE V 

TURČEKU 
 
 
 
P r í t o m n í : 
 
Starostka obce:  
Oľga Wagnerová 
 
Poslanci OZ                         

1. Filipčanová Eleonóra 
2. Bugár Miroslav 
3. Stračinová Margita 
4. Rusnák Ján 
5. Dobšovičová Oľga 
6. Gajdošová Valéria, Bc.  
7. Dvorský Ján 
- podpísaní v zošite na zapisovanie zápisníc OZ v Turčeku – pri zápisnici o hore 

uvedenom mimoriadnom zasadnutí 
 
Overovatelia zápisnice: Miroslav Bugár, Ján Rusnák 
Návrhová komisia: Oľga Dobšovičová, Valéria Gajdošová 
                                             
Zapisovateľka: Bc. Eva Špirková 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie rokovania 
2. Úprava rozpočtu za rok 2010 a rozpočet na rok 2011, 2012, 2013 
3. Žiadosti fyzických a právnických osôb 
4. Inventarizácia k 31. 12. 2010 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver 
 

1.  Otvorenie rokovania 
Zasadnutie otvorila starostka obce Oľga Wagnerová. Po otvorení sa opýtala, či má niekto 
niečo do programu zasadnutia okrem hlavného programu. 
 
2.  Úprava rozpočtu za rok 2010 a rozpočet na rok 2011, 2012, 2013 
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Oľga Wagnerová hovorí o deficite výnosu dane zo ŠR, namiesto toho aby prišli finančné 
prostriedky ako podielové dane – prišli ako dotácie, na ktoré je potrebné vyúčtovanie. Ďalej 
hovorí o tom, že obec dostala o 18 % menej na podielové dane. 
Bc. Eva Špirková podáva vysvetlenie k zmene rozpočtu k 31. 12. 2010. 
Margita Stračinová – prečo je na knihu položka reklama 
Bc. Eva Špirková – kniha pre sponzorov atď. 
Oľga Dobšovičová – mne nemusíš dať knihu na dozorný výbor 
Miroslav Bugár – všeobecné služby, čo je v tom 
Bc. Eva Špirková  - odvoz odpadu, špeciálne služby sú audit... 
Oľga Wagnerová – pripomína veľkú akciu založenia obce 640 – te výročie 
Oľga Dobšovičová – hovorí o tom, že bude koncom týždňa schôdza 
Miroslav Bugár – veľký skok v položke 633009 
Bc. Eva Špirková – je tam preúčtovanie knihy 
Miroslav Bugár – takže každá položka je zvlášť rozdelená 
Ján Rusnák – by bolo nutné založiť s. r. o., Oľga Wagnerová – nie sme platcom DPH, obec 
nesmie podnikať, musí byť iný subjekt 
Oľga Wagnerová – kto je za to schválenie zmeny rozpočtu a berie sa na vedomie – všetci sú 
za 
UZNESENIE 8/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

Schvaľuje mimoriadnu úpravu rozpočtu k 31. 12. 2010 podľa priloženého návrhu úpravy 
rozpočtu 5/2010. 
Hlasovanie: 
Za: 7                         Proti: 0                         Zdržali sa: 0                    Prítomní: 7              
 

 
K rozpočtu na rok 2011,2012,2013 a komisiám 
Oľga Wagnerová – bol vyvesený, každý mohol dať pripomienku k nemu, navrhujem ísť 
podľa provizória. Uvidíme, čo nám nakoniec vláda splní, potrebujem posledné číslo, koľko 
dajú na obyvateľa. 
Valéria Gajdošová – veď sa nič nebude kupovať 
Oľga Wagnerová – vláda ide 130 dní, veľa zákonov novelizovali, nestíhame sledovať, 
nemáme istotu v ničom, 3 roky sme sa držali toho, že to bola kúra, 4. rok katastrofa, 
nevieme čo si tam môžeme naplánovať. Dane sú všetko preplatky, nenaplníme to, čo 
minulý a predminulý rok. Málo ľudí má nedoplatky. Napríklad 32,80 mali platiť a bol veľký 
preplatok. 
Ján Dvorský – ako je možné také nedoplatky, Oľga Wagnerová – kým sa dalo na eurá tak 
tým  
Oľga Dobšovičová – treba penalizovať nedoplatky 
Oľga Wagnerová – aj sa vyhlasovalo, nedoplatky zaplatiť 
Eleonóra Filipčanová – nepočuť rozhlas pre tiráky 
Oľga Wagnerová – každý vie, že si má zaplatiť, budú exekúcie na dôchodky 
Oľga Dobšovičová – keď sa bude niečo hlásiť treba aj to o tých nedoplatkoch a sankciách 
Oľga Wagnerová – nemáme na výplaty, školstvo chce výplaty 
Oľga Wagnerová – do 31. mája, náhrady za povodne, Tóth dostal 2100 eur, aby zaplatil 
dlžoby, vykrikuje, že starostke to zaplatil neprávom 
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Oľga Dobšovičová – To mal za pár rokov 
Oľga Wagnerová – 2700 nedoplatok na smetiach 
Eleonóra Filipčanová – za vlaňajšok 
Oľga Dobšovičová – 300 vlastne platí za smeti 
Oľga Wagnerová – Tóth že po 10 eur nie do 31. 5., inak exekúcia hoc synom, aj zo soc. 
Dávok sa sťahuje, napr. Berkovi 
Eleonóra Filipčanová – nejdem komentovať, že nemajú 
Oľga Wagnerová – rozpočet na rok 2011, zatiaľ 
Eleonóra Filipčanová – nedá sa nič robiť 
Oľga Wagnerová – radšej to provizórium 
Oľga Wagnerová – Rišiaňová povedala – nový zákon – komisie, musia sa prihlásiť na 
Sociálnu poisťovňu – odvádza 4% a 14% obec 
Komisie sú odsúhlasené, 2 komisie máme plné, Gitky Stračinovej a Valiky Gajdošovej – 
prihlásime Vás automaticky a navrhujem, aby boli doplnení zamestnanci obce Eva Špirková 
a Anna Vernerová, boli komisie, keď robili dostali, keď sa nezúčastnili nedostali nič, bol 
kľúč, koľko za akciu, navrhujem Evu Špirkovú a Annu Vernerovú, Ak chcete z ľudí, ten kto 
bude v komisii treba prefotiť jeho občiansky preukaz, nahlásiť do Sociálnej poisťovne, 
prehlásenie o použití údajov. 
Miroslav Bugár – otvorí sa druhý pilier a pôjde to všetko na cesty 
Oľga Wagnerová – Groszman nie je poslanec, sú len náhradníci 
Miroslav Bugár – my keď neprekročíme minimálnu mzdu nemusí byť na Sociálnu poisťovňu 
Ján Dvorský – my by sme potom robili s. r. o. z úradu 
Miroslav Bugár – mohli zdaniť a pokoj 
Ján Dvorský – bude 38 %, takto to poriešili 
Miroslav Bugár – koľko vyhodia, toľko príjmu naspäť 
Eleonóra Filipčanová – nebude to oficiálne zníženie platu 
Miroslav Bugár – bude treba niečo vybaviť? 
Ján Rusnák – nie, tu je mzdová účtáreň 
Oľga Wagnerová – musia byť podľa rodného čísla evidované v Sociálnej poisťovni 
Oľga Wagnerová – čo poviete na ten návrh 
Ján Rusnák – my sme traja, stačí, komisiu by som urobil len jednu 
Eleonóra Filipčanová – neviem sa dohodlo kto tam ide? 
Margita Stračinová – nebolo to ohodnotené 
Oľga Wagnerová –bolo, len minulý rok nie 
Margita Stračinová – pri kultúrnych akciách, všetko si platíme sami, ale vrámci odmeny som 
to nepocítila, že by mi to zaplatili 
Oľga Dobšovičová – treba cesťák 
Margita Stračinová –nieže preplatiť to auto, ale nie je to zaplatené 
Ján Rusnák – nesedelo sa kvôli tomu, čo komu 
Oľga Dobšovičová – teraz neboli žiadne 
Eleonóra Filipčanová – je to jednoduchšie dohodneme sa 
Margita Stračinová – keď niečo sa bude robiť, len moje meno a zamestnanec 
Oľga Wagnerová – komisia je poradný orgán 
Miroslav Bugár – tak či tak bude pri kultúrnych akciách, tak či tak (Eva Špirková, Anna 
Vernerová) 
Valika Gajdošová – prihoď poslancov a bude 
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Stračinová Margita – či sa bude odvádzať Groszman 
Ján Rusnák – treba mu povedať podmienky 
Oľga Dobšovičová – zober si z poslancov, nebudeme brať vôbec ani Groszmana ani 
Lackovú 
Oľga Wagnerová – tak doplníme poslancov 
Valika Gajdošová – na dohodu , ak by bolo treba 
 
Rôzne 
K platu starostky 
Oľga Wagnerová –sme jediná obec, kde sa neprijalo – plat starostu, musela som sa na 
Sociálnu poisťovňu odhlásiť a prihlásiť, od 00.00. 7. 12. som starostka 
Ján Rusnák – keby si nebola schválená máš odstupné 
Miroslav Bugár – od júna... 
Všetci – ty nesmieš byť ako SZČO 
K odmenám poslancov 
Eleonóra Filipčanová – štátni zamestnanci majú iné ako poslanci 
Oľga Wagnerová – robili sme platy poslancov, v súlade s novým zákonom 
Oľga Dobšovičová – už boli aj zmeny 
Oľga Wagnerová – nie, to by mi povedala, to platilo do 6. 12. 2010, to musia schváliť 
uznesením 
Ján Rusnák – nebudú starí poslanci pre nových 
Margita Stračinová – mesačne platiť 
Oľga Wagnerová – je tam štvrťročne 
Oľga Wagnerová – číta Obecnému zastupiteľstvu odmeny komisií... 
Účasť poslancov na uzavretí manželstva 10 € za sobáš, 20 € okrem poslancov za podujatia 
Raz ročne môžu mať mimoriadnu odmenu, 3 € za zasadnutie je málo 
Ján Rusnák – zatiaľ takto  
Oľga Dobšovičová – dajme mesačne 
Miroslav Bugár – je to tak, že sa dá navýšiť? 
Oľga Wagnerová – ak zasadne komisia raz mesačne, to vyjde, pracovné zasadnutie je ako 
zasadnutie komisie, každý by mal dostať 7 eur za to pracovné sedenie 
Ján Rusnák – ak bude mať obec na to 
Oľga Wagnerová – chcete mesačne? Tak to bude 17 eur 
Oľga Wagnerová – 20 eur mesačne na poslanca 
Oľga Dobšovičová – 1000 Sk sme mali 
Ján Rusnák – každý robil v komisiách 
Oľga Wagnerová – bolo za akcie 200 Sk 
Eleonóra Filipčanová – ak nie sú peniaze, ako sa vyplatí 
Oľga Wagnerová – mesačne 20 eur v hrubom 
Oľga Wagnerová – necháme 30? 
Ján Rusnák – bolo 1000 Sk mesačne 
Valika Gajdošová – dajme 30 eur a uvidí sa 
Oľga Wagnerová – tak dáme 30 eur 
Miroslav Bugár – koľko je maximum 
Oľga Dobšovičová – tak potom znížime 
Oľga Wagnerová – tak dostanete okolo 20 eur, nech sa to medzi Vami melú tie peniaze 
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Všetci poslanci sú za odmenu poslancom OZ 30 eur brutto. 
 
K platu starostky 
Oľga Wagnerová – Holý plat 1362 €, je nové zastupiteľstvo povedzte svoje názory, bolo 
k tomu 5 %, ak vláda prijme, bude o 10 % menej 
Valika Gajdošová – aj školstvu 
Margita Stračinová – Necháme základ a potom na odmenách sa uvidí 
Oľga Wagnerová – aj predtým som mala 5%, bolo povedané 5 až 25 a potom sa neurčilo 
Eleonóra Filipčanová – sme si boli istí, že dostávaš 
Oľga Wagnerová – dáte mi či nie? 
Ján Rusnák – ja by som Ti doprial, ale nie sú peniaze 
Oľga Wagnerová – každý štvrťrok sa bude o tom možné baviť 
Ján Dvorský – dohodneme sa na 5 % a potom ak by sa dalo, tak viac sa dá 
Ján Rusnák – to je tvoj názor 
Margita Stračinová – potom sa prehodnotí 
Oľga Wagnerová – štvrťročne sa uvidí 
Margita Stračinová a Valéria Gajdošová – štvrťročne sa uvidí 
Ján Rusnák – uvidíme 
Spoločne – štvrťročne prehodnocovať plat, aká bude finančná situácia. 
(O starostkinom plate sa bude jednať na verejnom zastupiteľstve s občanmi) 
 
3. Žiadosti FO a PO 
a) Okresný výbor – OV DPO TR – vydanie knihy, poskytnutie finančného príspevku 
Oľga Wagnerová – vzhľadom na to, že my sme tiež v tom okrese a patríme do tejto histórie 
Valéria Gajdošová – Koľko, ako môžeme pustiť z rozpočtu 
Oľga Wagnerová – 0,10 € na obyvateľa 
Oľga Wagnerová – od 70 – 100 eur 
Miroslav Bugár – načo rozprávať keď nemáme peniaze 
Oľga Wagnerová – 70 eur 
Oľga Dobšovičová – 50 eur 
K uzneseniu o poskytnutí príspevku pre OV DPO TR – 33 € hasičom, 6 poslancov za a 1 proti 
(Miroslav Bugár) 
Miroslav Bugár – nič 
Ján Dvorský – 66 
Ján Rusnák – by ste ma prehlasovali 
 
b) Pavel Spišiak, sťažnosť na  J. Teltscha 
Miroslav Bugár – bol som to pozrieť, bol tam plech, keď sa rozkúri, ten dym išiel dole, 
s Teltschom (po dohovore) dal to preč, už to ide hore, myslím si, že sa to zlepšilo, možno 
by sa dal dať vyššie ale zatiaľ to asi nie je treba, bol nízko ten plech. 
Oľga Wagnerová – už druhá jeho sťažnosť, už sme sa predtým o tom bavili, dáme písomnú 
odpoveď 
 
c) ZOS – postihnutých epileptikov – žiadosť o finančnú pomoc 
Oľga Wagnerová – čo? 
Miroslav Bugár a Valika Gajdošová – skôr tam 



6 

 

Miroslav Bugár – stiahnuť požiarnikom a dať im, na hadice dám, ale na knihu nie 
Ján Rusnák – dáme zo svojich 
Eleonóra Filipčanová – z našich dáme po 5 eur 
50 eur z obecnej a po 5 euro poslanci 
Priložili šek 
 
UZNESENIE 9/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) Schvaľuje finančný príspevok pre Okresný výbor – Dobrovoľnej požiarnej ochrany – 
Turčianske Teplice v celkovej hodnote 33 €  
b) Schvaľuje finančný príspevok pre Združenie občanov Slovenska postihnutých 
epilepsiou – AURA v celkovej hodnote 50 € 
Hlasovanie: 
a)Za: 6             Proti: 1                                  Zdržali sa: 0                    Prítomní: 7  
b)Za: 7             Proti: 0                                  Zdržali sa: 0                    Prítomní: 7  

             
 

Proti – Miroslav Bugár 
 
d) Ing. Tibor Lacko (z 28.12.2010) 
vo veci ohľadom povodní, ľad pred domom 
Oľga Wagnerová – už som konala 
Ján Rusnák – zobral som krompáč a to mohla aj Prílepková 
Voda vyviera všade, 28. som prekopával, prekopal som, prestala voda tiecť na cestu, 
potom sa to roztopilo 
Oľga Wagnerová – vyčistiť ten garát, ako chcela Prílepková, dĺžky to zahatávajú 
Ján Rusnák – do priepustu 
Odpoveď – závada dočasne odstránená, riešenie s mestom Kremnica 
 
e) Jozef Blaženiak – žiadosť 
- žiadosť o prenájom bytu bývalej ZŠ a priľahlých pozemkov 
Ján Rusnák – dvor je 
Oľga Wagnerová – to tam popadalo kde mal predtým 
Oľga Wagnerová – o to bývanie  
Margita Stračinová – aby neurobili z toho smetisko 
Oľga Dobšovičová – lebo teraz sa tam čistí 
Ján Rusnák – traktory by som tam nedovolil, kto by mu ručil za to, aby sa mu to neukradlo 
Oľga Wagnerová – traktor prenájom Kuciaňovi, hlavne mu šlo o ten nájom 
Margita Stračinová – aby tam nebolo znečistené prostredie, musel by vedľa bytu parkovať 
Oľga Wagnerová – malo by sa to prenajať 
Miroslav Bugár – ani nepredať 
Oľga Wagnerová – prenajať, možno by sa vrátil k vyhŕňaniu ciest 
Margita Stračinová – len s tými autami podmienky 
Valéria Gajdošová – aby tam nebolo dačo do pôdy 
Ján Rusnák – dohodnúť rozumne sumu 
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– Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom pre p. Jozefa Blaženiaka + dohodnúť 
podmienky 
 
UZNESENIE  10/2011 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

c) berie na vedomie žiadosť pána Jozefa Blaženiaka o prenájom bytu v budove 
bývalej ZŠ v Turčeku a priľahlých pozemkov 
d) schvaľuje prenájom bytu v budove bývalej ZŠ v Turčeku a priľahlých pozemkov pre 
pána Jozefa Blaženiaka s tým, že Oľga Wagnerová, starostka obce dohodne 
s menovaným osobitné podmienky na parkovanie mechanizmov na priľahlých 
pozemkoch pri budove bývalej ZŠ 
Hlasovanie: 
Za: 7                         Proti: 0                         Zdržali sa: 0                    Prítomní: 7              
 

 
 
f) žiadosť – Straka – koncert – dlhodobý prenájom – 1. 7. do 21. 7., 10. 8. – 30. 8. 40 nocí, 
prenájom DK 
Valéria Gajdošová – chcete ho tam pustiť? 
Oľga Wagnerová – on dáva ponuku? 
Oľga Wagnerová – keď boli koncerty – večierkárka sťažnosti 
Valéria Gajdošová – ja som proti 
Oľga Wagnerová – on že si s každým poslancom sám pohovorí, bitúnok nech si vyčistí 
a prerobí 
Ján Dvorský – nesúhlas, odpovedať 
Oľga Wagnerová – nemá poplatené veci, 5000 za dieťa, 120 detí 
Ján Rusnák – zo štátu dotácie, dať mu akú sumu a nech ju zaplatí do určitého dátumu 
Miroslav Bugár – peniaze sú dobrá vec, ale ak by so to malo – tie peniaze dopredu 
(prejednávané na ďalšom obecnom zastupiteľstve, ukončené uznesením) 
 
 
4. Inventarizácia 

- rozdanie menovacích dekrétov 
- dajú si vedieť čo a ako, výmena telefónov, dohodnú sa termíny 
OZ berie na vedomie návrh na zloženie inventarizačných komisií pre vykonanie 
Inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010. 
Schvaľuje inventarizačné komisie v zložení: 
 
Ústredná inventarizačná komisia: 
Predseda: Eleonóra Filipčanová, členovia: Miroslav Bugár, Bc. Eva Špirková, Ján Dvorský 
Obecný úrad 
Predseda: Oľga Dobšovičová, členovia Bc. Eva Špirková, Anna Vernerová 
Školská jedáleň 
Pedseda: Oľga Dobšovičová, členovia: Bc. Eva Špirková, Anna Vernerová, Oľga Švecová 
Požiarna zbrojnica: 
Predseda Margita Stračinová Karol Pittner, Anna Vernerová, Miroslav Bugár 
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ZŠ + MŠ: 
Predseda: Bc. Valéria Gajdošová, Eleonóra Filipčanová, Ján Dvorský, Marta 
Hirschnerová 
Dom kultúry: 
Predseda: Ján Rusnák, členovia: Margita Stračinová, Anna Vernerová, Zuzana Majlišová 
Škodová komisia: 
Predseda: Ján Dvorský, členovia: Anna Vernerová, Bc. Eva Špirková, Eleonóra 
Filipčanová, Oľga Dobšovičová 
Inventarizácia účtov súvahy: 
Predseda: Oľga Dobšovičová, členovia: Bc. Eva Špirková, Oľga Wagnerová 
 
 

UZNESENIE 11/2011 
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 inventarizačná komisia: 
Predseda: Eleonóra Filipčanová, členovia: Miroslav Bugár, Bc. Eva Špirková, Ján Dvorský 
Obecný úrad 
Predseda: Oľga Dobšovičová, členovia Bc. Eva Špirková, Anna Vernerová 
Školská jedáleň 
Pedseda: Oľga Dobšovičová, členovia: Bc. Eva Špirková, Anna Vernerová, Oľga Švecová 
Požiarna zbrojnica: 
Predseda Margita Stračinová Karol Pittner, Anna Vernerová, Miroslav Bugár 
ZŠ + MŠ: 
Predseda: Bc. Valéria Gajdošová, Eleonóra Filipčanová, Ján Dvorský, Marta Hirschnerová 
Dom kultúry: 
Predseda: Ján Rusnák, členovia: Margita Stračinová, Anna Vernerová, Zuzana Majlišová 
Škodová komisia: 
Predseda: Ján Dvorský, členovia: Anna Vernerová, Bc. Eva Špirková, Eleonóra Filipčanová, 
Oľga Dobšovičová 
Inventarizácia účtov súvahy: 
Predseda: Oľga Dobšovičová, členovia: Bc. Eva Špirková, Oľga Wagnerová 

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

 
 
 

K termínom osláv 
Oľga Wagnerová – predebatiť termíny osláv 
Hauerland – okolo Heleny 20teho 
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Folklórne popoludnie 
Margita Stračinová – treba pozisťovať akcie dookola 
Oľga Wagnerová – po zistení Gitky – akcie – okolie, 640. výročie obce, pod jedným, 1 oslava 
– august 
 
Nočný útok – september 
Ján Rusnák – treba to dať na stránku 
Eleonóra Filipčanová – vtedy krst knihy 
Oľga Wagnerová – práveže to chcem vtedy, vatra ak bude a Memoriál Jána Novodomca 
 
Šachový – máj 
Jánska vatra – jún 
Oľga Wagnerová – šachový , podľa dňa matiek 8. 5. 2011, 7. 5. 2011 
Jánska vatra – jún 25. 7. 2011  
Memoriál Jána Novodomca – 16. 7. 2011  
640. výročie 1 zmienky s krstom knihy 
Nočný útok – september 3.9. 2011 alebo 10. 9. 2011  
Mikuláš – 10. 12. 2011, Vianočné trhy po Mikulášovi 
Poľovnícky 
Fašiangy – 19. 2. 2011 po dedine a 26. 2. 2011 zábava 
 
Oľga Wagnerová –(ohľadom plesu) hlava obce sa vždy pozýva 
Ján Rusnák – ja to neorganizujem sám 
Margita Stračinová – robí sa to pre obec akcia, málo ľudí 
 
K voľbe hlavného kontrolóra 
Oľga Wagnerová – voľba hlavného kontrolóra 
Margita Stračinová – sme sa na tom nedohodli 
Oľga Wagnerová – do 60 dní, vyvesiť, vyhlásiť voľbu, výberové konanie 
Margita Stračinová – ja sa len pýtam 
Oľga Wagnerová – podľa nového zákona sme to robili 
Valéria Gajdošová – aké sú podmienky 
Oľga Wagnerová – sú v tom dokumente vyvesené 
Oľga Wagnerová – číta podmienky pre hlavného kontrolóra 
Margita Stračinová – ja som len chcela vedieť ako to bude s tým vyhlásením, takže ho 
nevolí žiadna komisia? 
Oľga Dobšovičová – asi treba trojpätinovú väčšinu hlasov 
Oľga Wagnerová – a ešte sa bude dávať výberové konanie na riaditeľku MŠ, sú uznesenia, 
ktoré nadpolovičnou  
Valéria Gajdošová – načo bude na riaditeľku výberové konanie 
Oľga Wagnerová – vydala sa a išla na Hornú Štubňu, aj Vráblová sa prihlásila, ale prihlásila 
sa na VŠ 
K bohoslužbám 
Oľga Dobšovičová – bohoslužby – nedôstojné, škatule za chrbtom 
Oľga Wagnerová – školská rada – pre tento školský rok máme 
Ján Rusnák – odkedy MŠ riaditeľka 
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Oľga Wagnerová – od 1. 9. 2011, mohla som poveriť vedením MŠ na polroka 
 
K povodniam 
 
Miroslav Bugár – kvôli peniazom chodia za mnou občania 
Oľga Wagnerová – obec dala požiadavku na Ministerstvo a Radu obrany, 10. 10. 
neodškodnili spravodlivo, tak poslali občanom, u nás si nedal nikto žiadosť, vypisovala som 
ich ja 25 domov najviac zasiahnutých, bolo to aj na internete. 
Miroslav Bugár – p. Pittnerová si nedala žiadosť, tak ste asi za každým nechodili 
Oľga Wagnerová – jej som vravela, že ste mali aj bytový priestor, obec tie roboty – stálo to 
určité peniaze, časť z toho by ste nám zaplatili, Pittnerová  - 44 ľudí, to sú tí, ale len 25 ľudí 
malo dostať 
Miroslav Bugár – aby som jej vedel povedať, behajú im tam po dvore, bagrujú im tam 
Oľga Wagnerová – bez dovolenia by som to neurobila 
Miroslav Bugár – aby som vedel im povedať, sú tam na tom ich pozemku stále 
Oľga Wagnerová – Pittner im všetko dovolil, chceli sme elektrinu z kostola 
Miroslav Bugár – aspoň keby ich nejako odškodnili, je to písomné alebo ústne? 
Oľga Wagnerová – je to v denníku stavby 
Miroslav Bugár – aspoň plot nejaký, upraviť terén 
Oľga Wagnerová – podľa ich vyjadrenia sa im nič nestalo 
Miroslav Butgár – Ľudvo šomral 
Eleonóra Filipčanová -  s Ľudvom som sa 5 x rozprávala 
Oľga Wagnerová – Fabula Andrej dostal menej ako Tóth a Berko, a to prečo musíme dať 
toľko – ľudia, Kostolná 4000 škoda a dostala 1000, naši občania sa nabalili na nešťastí 
Miroslav Bugár – ja som tam nedávali tie krížiky, ľudia sa sťažovali 
Oľga Wagnerová – som nadhodnocovala?, ja si tie peniaze neberiem domov, boli tam 
dohody s dodávateľmi, niektorí si z toho nič nevyplatili, tu žiadne dohody neplatia 
Miroslav Bugár – účel povodeň, ako je to 
Oľga Wagnerová – Neuschl, ja neviem či si on prebral, Hladký prispel, dom Kapustov 
Oľga Dobšovičová – ktorý? (Kapustov) 
Oľga Wagnerová – Teltsch, že čo prečo kto čo dostal, koľko, Neuschlovi len pivnicu, z obce 
za 586 € cementu, dve fúry piesku, štrky, ja som myslela, že mne to štát zaplatí 
Teltsch dal 600, Neuschlovi vychádza viac, odvodňovacie rúry si objednal aj do Ďurecov 
pôjdem, ak zaplatia tých 385 €, 300 Hladkému, 300 Beňovi, Neuschlovi 480, Teltschovi 300 
Oľga Wagnerová – v konečnom dôsledku by mali mať všetci rovnako, Neuschl si zavolal 
Gusta Schwarza 
Miroslav Bugár – nie je rovnaký meter, Neuschl či dá peniaze 
Oľga Wagnerová – budem informovať, nemá sa Tóth dívať na to, či tam mal mechanizmy 
na UNC, že sa tam odvážalo, nebudem pokračovať 
Miroslav Bugár – ani vytopený nebol – Goral 
Oľga Wagnerová – kvôli regulácií potoka u Andrei – aj auto im vzalo 
Eleonóra Filipčanová – všade bolo, že stroje zaplatí štát a potom je vzbura 
Oľga Wagnerová – Teltsch nevzal žiadne financie za dovoz majetku – skrine..., nábytku, 
práčiek, pomáhali aj ženy z úradu 
Valika Gajdošová – Sklené má najviac odškodné, viac ako my teda 
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Oľga Wagnerová – ja som nahlásila 500 tis. Eur škody, ale nám dajú len minimum, robili sa 
na to tabuľky, Kmeť to zoškrtal, aj keď ČOV sme vlastníci, 38 000 eur sme pýtali, 
dostaneme možno len 3800 ako 10 % - ako obec, zlý kľúč a tie škrty to spôsobujú, chcú 
valné zhromaždenie 
Miroslav Bugár – na čo sa použije tých 3800 € 
Oľga Wagnerová, Rusnák, Dvorský – na tie škody po povodniach 
Oľga Wagnerová – škody na našom majetku 
Miroslav Bugár – čo mám ľuďom povedať 
Oľga Wagnerová – ja som s každým hovorila 
Miroslav Bugár – ja len viem ako robili v Prievidzi, z MsÚ im to odobrovali 
Oľga Wagnerová – 44 obcí v Turci – z Ministerstva mali prejsť a hotovo 
 
K schodom na stanicu 
Miroslav Bugár – Boža, ako sa ide na stanicu, schody sú zlé, chodník 
Oľga Wagnerová – chodník je zrušený 
Oľga Wagnerová – schody dáme pozrieť 
 
K predaju mlieka na Dolnom Turčeku 
Oľga Wagnerová – je to v riešení kvôli hygiene, sú obce, 1 predajné miesto, hygiena to robí, 
volala som na hygienu 
 
 
K povodniam 
Miroslav Bugár – lavičku ku Farkašovcom, chodník stanica, ohľadom potoka a jeho 
prehĺbenia 
Oľga Wagnerová – Priehradníková, keďže sa robí, tak nechala peniaze, drevenú lavičku 
pobralo aj iným 
Miroslav Bugár – projekt je na prehlbovanie? 
Oľga Wagnerová – len na hlavné cesty, tak majú len od kostola pred mostom prehlbovať 
Ján Rusnák – aby sa most nezrútil 
Oľga Dobšovičová – potok zo salaša, komu to patrí 
Oľga Wagnerová – nevie sa 
Ján Rusnák – o vodných tokoch to nie je jednoduché, že koho to je 
Oľga Wagnerová – každý sa od toho dištancuje 
Miroslav Bugár – potok zanáša, mohlo by sa to napraviť 
Oľga Wagnerová – Priehradníkovci postavili dom bez povolenia, 40 cm si vzali z obecnej 
cesty 
Miroslav Bugár  - do budúcnosti pripraviť ďalej – kvôli tomu, aby sa zase také nestalo, aby 
boli vytopení 
Oľga Wagnerová – boli tu projektanti – kvôli Eurofondom, oporné múry..., aby netopilo 
domy, kým to nie je v štúdii, tak to zatiaľ neprikladám, bolo to rozrobené martinskou 
firmou 
Eleonóra Filipčanová – len si vyrobiť tie projekty sám a všetko platiť 
 
K obecnému autu 
Oľga Dobšovičová – rozobrať obecné auto 
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Oľga Wagnerová – dávam návrh na vyradenie, je po odpisovej dobe, tak ho treba vyradiť 
Ján Rusnák – keď sú v majetku tak to nepôjde bez dobrého majetku 
Miroslav Bugár – keď sa vyradí tak čo 
Oľga Wagnerová – odpisuje sa majetok 
Ján Dvorský – potom ako sa bude vyčíslovať údržba auto... 
Oľga Dobšovičová – a poistka sa bude platiť? 
Ján Rusnák – keby sa odhlásilo, tak vrátia 
Oľga Wagnerová – Keby tak ho dať do leasingovej aby sa znížila hodnota 
Oľga Dobšovičová – spojazdniť garáž tu vo dvore, opravy sa prekračujú 
Oľga Wagnerová – veľmi sa kazí 
Ján Rusnák – auto nie je zlé, niektoré obce nemajú nič 
Oľga Wagnerová – v iných obciach využívajú vlastné automobily 
Oľga Dobšovičová – spojazdniť garáž, nezamestnaní vetrať, garážovať pod obecným 
Ján Rusnák – ak je vlhká je zle 
Miroslav Bugár – ak je garáž vlhká je to horšie ako auto vonku 
Ján Rusnák – normovaná spotreba by mala byť každý mesiac 
Miroslav Bugár – jazdná knižka 
Ján Rusnák – malé správy ku každej jazde 
Oľga Dobšovičová – hoc aj uznesenie 
Eleonóra Filipčanová – predkladať mesačne knihu jázd 
Oľga Wagnerová – odkiaľ sa kradne, tak ho tam nedávať 
Ján Rusnák – limit kilometrov navrhujem 
Ján Dvorský – o čom sa bavíme, o parkovacom mieste alebo o prevádzkovaní 
Margita Stračinová – je veľa hodín 
Oľga Dobšovičová – ľudia sa sťažujú, že chodíš na ňom súkromne 
Ján Rusnák – to aj mne hovoria 
Oľga Dobšovičová – zástupkyni hlás 
Eleonóra Filipčanová – keď to bude v jazdnej knihe zdokladované, bude ok 
Oľga Wagnerová – 2x do týždňa teraz som len bola, Anka Kuciaňová, že nejdem do MT, 
Gizke som vždy povedala, že ja im to vybavím, preto to bolo 
Oľga Dobšovičová – niekto že ťa tam vidí, keď mi hovoria, poviem im choďte na verejné 
Ján Rusnák – súkromné jazdy si treba vyznačiť 
Oľga Wagnerová – tak prečo sa bojí mi povedať, že som bola na obecnom aute 
Eleonóra Filipčanová – keď to bude v tej knihe jázd 
Ján Dvorský – 5 x do mesiaca, treba to povedať čo kedy 
Valéria Gajdošová – ľudia sa musia naučiť, že si musia vybaviť sami 
Margita Stračinová – ľudia sa sťažujú, že sa vyhadzuje dvor súkromníka 
Oľga Dobšovičová – pri tvojom dome stáť nemôžeš v ceste 
Oľga Wagnerová – oproti Roháčovi aj vyhádzané je pre PD auto 
 
 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným 
poslancom za účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásila za ukončené. 
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V Turčeku 10. januára 2011 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
  ...........................................                    ..............................................    
                Ján Rusnák                                                Miroslav Bugár   
 
 
 
 
 
 ...........................................                          ............................................. 
   Zapísala: Bc. Eva Špirková                                            Oľga Wagnerová 
                                                                                      starostka obce 


