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Zápisnica 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 17.6.2013 o 17.00 hod 
v zasadačke Obecného úradu v Turčeku 

 
Prítomná :  
Oľga Wagnerová, starostka obce Turček 
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský 
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Margita Stračinová, Bc. Valéria Gajdošová, Miroslav 
Bugár, Ján Rusnák 
 
Ospravedlnení poslanci: 
Oľga Dobšovičová 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starostka obce privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Jaroslav Dvorský, Miroslav Bugár 
Návrhová komisia –  Margita Stračinová, Eleonóra Filipčanová 
Zapisovateľka – Mgr. Eva Špirková 
 
Hlasovanie: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní:6 
 
Starostka obce Oľga Wagnerová prečítala program zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 
ktorý bol nasledovný: 
 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesenia 
3. Správa komisie – majetkové priznania vedúcich zamestnancov obce 
4. Záverečný účet obce za rok 2012 
5. Správa nezávislého audítora 
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce 
7. Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2013 
8. Rôzne – Peter Vojtko ml. – petícia 

- žiadosť Tibor Fabula  
- žiadosť Eva Špirková 
- žiadosť Katarína Majtánová 
- informácia o športových hrách organizácií obce Turček 
- /informácia o držaní psov, dodržiavanie VZN o verejných 

priestranstvách, oznámenie pani Lukáčovej, výskyt antraxu v obci 
Turček/ 

9. Diskusia 
10. Návrh na uznesenia 
11. Záver 
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Pán poslanec Ján Rusnák požiadal do programu zaradiť i správu o činnosti  z jeho komisie, 
o ktorej by chcel krátko informovať. Je to správa z Komisie výstavby, územného plánovania 
a ochrany životného prostredia 

 
Hlasovanie za navrhnutý program: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní:6 
 
2. Kontrola uznesenia 
Kontrolu uznesení predniesol Hlavný kontrolór obce Turček Mgr. Ondrej Veselovský. Podľa 
jeho slov neboli zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by pri kontrole uznesení podotkol. 
Taktiež predniesol správu z kontroly – finančného limitu na mobilný telefón starostky obce, 
podľa jeho zistení finančný limit na tento mobilný telefón nebol prekročený. 
 
 
3. Správa komisie – majetkové priznania vedúcich zamestnancov obce 
 
Správu komisie  z kontroly majetkových priznaní vedúcich zamestnancov obce predniesla 
zástupkyňa starostky obce pani Eleonóra Filipčanová. Zo správy vyplýva, že pri kontrole 
neboli zistené žiadne nedostatky ani odchýlky od zákonom stanovených noriem. Kópia 
zápisnice z kontroly je prílohou tejto zápisnice k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Turčeku. 
 
Uznesenie č.   18/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie Správu komisie z kontroly majetkových priznaní vedúcich zamestnancov 
pre rok 2013. 
Hlasovanie: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6           
 
Starostka obce doplnila ešte hlasovanie za bod 2 – Kontrola uznesenia nasledovne: 
 
Uznesenie č. 19  /2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  
berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Turček z kontroly uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí OZ v Turčeku.  
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6           
 
 
4. Záverečný účet obce za rok 2012 
Starostka obce informuje prítomných poslancov o Záverečnom účte obce Turček za rok 2012, 
ktorý bol zverejnený na internetovej stránke obce aj na úradných tabuliach obce, takže mali 
možnosť do neho nahliadnuť i občania obce. Ďalej informuje, že k záverečnému účtu zaujme 
stanovisko i HKO obce a bol overený i audítorom. Starostka sa pýta poslancov na otázky 
k záverečnému účtu, pričom poslanci OZ nemajú k nemu námietky. Kópia záverečného účtu 
je prílohou tejto zápisnice, dokument je zverejnený na nasledovnom linku 
http://www.obecturcek.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/. 
 
Uznesenie č. 20/2013 
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Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
schvaľuje Záverečný účet obce Turček za rok 2012 bez výhrad 
 
 
Hlasovanie: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6           
 
 
Po hlasovaní si berie slovo HKO obce Mgr. Ondrej Veselovský a prednesie svoje stanovisko 
k záverečnému účtu obce. (Odborné stanovisko je možné prečítať si na nasledovnom linku 
http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/, kópia 
stanoviska je prílohou tejto zápisnice). 
 
Starostka obce informuje občanov i o prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 
a dáva hlasovať o ich prerozdelení. 
 
Uznesenie č.   21/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
schvaľuje  
a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Turček za rok 2012 v celkovej 
hodnote 6 546,96 € na tvorbu rezervného fondu. 
b) tvorbu peňažného fondu obce Turček z ostatného prebytku rozpočtového hospodárenia – 
„Prostriedky minulých rokov“ v celkovej hodnote 38 104,99 €. 
 
Hlasovanie: 
Za:   5                            Proti:    0                           Zdržali sa:    1                       Prítomní: 6           
 
Ďalej starostka obce dáva hlasovať o vysporiadaní účtovného výsledku hospodárenia obce 
Turček za rok 2012. Niektorí poslanci OZ podotýkajú, že je ťažšie porozumieť tejto 
terminológii a súvislostiam nakoľko sa jedná o účtovné ponímanie hospodárenia. Starostka 
obce poslancov OZ ubezpečuje, že je všetko podľa stanovenia zákonom.  
 
Uznesenie č.   22/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
schvaľuje vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia (rozdielu medzi nákladmi 
a výnosmi) obce Turček za rok 2012, ktorým je prebytok v hodnote 3 037,26 € v prospech 
účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
Hlasovanie: 
Za:   5                            Proti:    0                           Zdržali sa:    1                       Prítomní: 6           
       
Starostka dáva hlasovať i za správu HKO nasledovne: 
 
Uznesenie č. 23/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Turček k záverečnému účtu za rok 2012. 
 
Hlasovanie: 

http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/
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Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
 
    
5. Správa nezávislého audítora 
 
Starostka obce informuje, že správa nezávislého audítora bola taktiež zverejnená na 
webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce a dáva hlasovať za uznesenie. (kópia správy je 
prílohou tejto zápisnice, k nahliadnutiu je i na nasledovnom linku 
http://www.obecturcek.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/) 
 
Uznesenie č.  24/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie správu nezávislého audítora a dodatok správy audítora o overení súladu 
výročnej správy s účtovnou závierkou obce Turček za rok 2012. 
 
Hlasovanie: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
      
 
6 . Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce 
 
Za tento bod programu bolo hlasované v bode 4. 
 
7. Čerpanie rozpočtu na 1. štvrťrok 2013 
 
Pani poslankyňa Valéria Gajdošová prečítala správu „finančnej“ komisie o čerpaní rozpočtu 
za 1. štvrťrok roku 2013. Správa komisie je prílohou tejto zápisnice. 
 
Uznesenie č.   25/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie správu Komisie finančnej, inventarizačnej, škodovej a likvidačnej o čerpaní 
rozpočtu za 1. štvrťrok roku 2013. 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
 
 
8. Rôzne 
 
a) Peter Vojtko petícia 
Starostka obce prečítala žiadosť o úpravu cesty, ktorú podal na Obecný úrad v Turčeku pán 
Peter Vojtko ml. Žiadosť je prílohou tejto zápisnice. Jedná sa o úpravu cesty pri jeho 
novostavbe. Ďalej starostka obce číta petíciu, ktorú priložil pán Vojtko k svojej žiadosti. 
Slova sa ujíma Hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský, ktorý zhodnocuje žiadosť pána 
Vojtku spolu s petíciou adresovanú na HKO, Obecný úrad v Turčeku i komisiu výstavby a OZ 
v Turčeku ako chválihodné riešenie. Na druhej strane vyčíta petícii nedostatky – uvedené 
nepravdivé údaje – titul pod č. 16, nakoľko petícia nepravdivé údaje obsahovať nemôže. 
Vyzýva občanov, aby do budúcnosti využívali právne správne vytvorené petície a nebrali túto 
formu občianskej participácie na veciach verejných na ľahkú váhu. S hlasom poradným HKO 
prehovára k poslancom že do úvahy by nebral tento jeden podpis. 



 5 

Starostka obce informuje, že o tejto problematike už bolo jednané v minulosti a bolo k nej 
prijaté i uznesenie. Podľa jej slov nečinnosť v tejto veci nezáleží od obce a jej vedúcich 
orgánov a stojí na dodávateľovi – pre úpravy ciest čo sa týka Mestských lesov Kremnica. Pán 
poslanec Ján Rusnák sa vyjadril, že táto vec bola riešená i na komisii výstavby, územného 
plánovania a životného prostredia. Taktiež bolo zistené komisiou že v petícii boli nepravdivé 
údaje – čo sa týka udávania titulu pri jednom mene. Petícia je podľa jeho komisie 
opodstatnená a doporučuje OZ aby sa touto petíciou zaoberalo. Komisia doporučuje na 
zasadnutie prizvať konateľa Mestských lesov.  
Pán poslanec Miroslav Bugár – sa vyjadruje spôsobom, že by možno bolo možné sa 
dohodnúť s konateľom Mestských lesov na spolufinancovaní tejto úpravy cesty alebo na 
odstránení zlého stavu predmetnej cesty. Podľa jeho názoru je problémom podklad cesty je 
tvrdý – pod brizolitom pod vápencovým posypom, dáva sa tam makadam, škoda že sa dal 
pieskovec tam,  ten vápenec z Rakše ten to práši. Lepším riešením podľa slov pána Bugára 
bol podklad vedený na ceste k pánovi Hatinovi, ktorý nepráši – makadam. Vápenec je podľa 
jeho slov kameňom úrazu.  
Starostka obce si berie slovo a vyjadruje sa k tomu, že cestu k Hatinovi robila obec a platil to 
pán Hatina. Dával sa tam štrk z Hornej Štubne. Cestu pri pánovi Vojtkovi podľa jej slov 
upravovali Mestské lesy Kremnica – dosýpali makadam vápencom. Aj podľa jej slove je 
vápenec v tomto prípade hlavným činiteľom prašnosti. Pred rokom sa pani starostka dohodla 
s konateľom Mestských lesov Kremnica, že keď budú robiť na svojich cestách penetráciu, že 
spenetrujú i predmetný úsek cesty. Problém je, že za rok sa nerobilo nič.  
Pán Bugár znovu pripomína, že by bolo dobré sa dohodnúť s konateľom Mestských lesov.  
Pani poslankyňa Valéria Gajdošová konštatuje, že by ťažké autá už nemali tadiaľ teraz chodiť. 
Mali by chodiť cez horu.  
Starostka obce to nechce podľa jej slov rozvádzať, ale zatopenie tunela bahnom je 
zapríčinené nasledovným stavom ... zmanipulováva sa na obecnej ceste a cudzích 
pozemkoch drevo – pri strelnici a po dažďoch to splavuje odtiaľ, na asfaltku sa nanáša blato, 
keď sa ťahá za traktorom drevo a okolo úpravne to plaví do tunela, keď sú veľké dažde, 
nakoľko nemáme odvodňovacie kanály. Tým nechce starostka útočiť voči niekomu, 
spoluprácu s Mestkými lesmi chváli. Takisto je spolupráca s nimi pri odvodňovaní píly.  
Starostka obce ešte podotýka, že účasť občanov na zasadnutiach OZ bola kedysi väčšia ako 
v súčasnosti. Konštatuje, že ak niekto niečo chce od obce, mal by mať záujem sa zasadnutia 
zúčastniť. Starostka sa podľa jej slov domnieva, že v tomto prípade ako starostka obce 
urobila všetko preto aby táto cesta bola upravená. Nie je riešením podľa jej slov vziať 
peniaze z obecnej pokladnice a dať vyasfaltovať cestu, pretože i mnohí iní občania sa cesty 
dožadujú a nebolo by to spravodlivé riešenie.  
Starostka ešte komentuje, že petícia nebolo úplne v súlade so zákonom, skôr na posmech. 
Prísnejšia komisia na petíciu by neprihliadala.  
Podľa pána Miroslava Bugára by bolo potrebné petíciu prejednať aj keby tam bol podpísaný 
menší počet osôb.  
Starostka obce prizvukuje, že vedenie obce netreba brať na posmech a verí, že v konečnom 
dôsledku sa nájde riešenie k obojstrannej spokojnosti – i vedenia obce i pána Vojtku, ktorý 
žiadosť podal.  
Pán poslanec  Dvorský dodáva, že je potrebné dohodnúť sa s pánom Mutňanským a ak 
nedojde k dohode potom hľadať iné riešenia.  
Pani Valéria Gajdošová konštatuje, že keď pán Vojtko kupoval pozemok – bolo to 
v extraviláne obce, v čom jej starostka obce dáva zapravdu, pani starostka pána Vojtku na to 
upozorňovala, že stavia dom kde je veľká prašnosť. Pán Vojtko sa podľa slov pani starostky 
vyjadril, že jemu to nevadí.  
Starostka dáva hlasovať za uznesenie k tomuto bodu programu:  
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Uznesenie č.  26/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku,  
žiada starostku obce o zvolanie konania užívateľov ohľadom doriešenia prístupovej cesty  pri 
pozemku č. parcelné 473 v termíne do 10. 9. 2013.   
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
 
 
b) žiadosť Tibor Fabula  
Starostka obce prečítala žiadosť o poskytnutie pomoci od pána Tibora Fabulu, ktorá bola 
adresovaná na Obecné zastupiteľstvo v Turčeku. Jedná sa o žiadosť o poskytnutie pomoci pri 
oprave mosta, ktorý vedie ponad rieku Turiec a je jediným prístupným miestom k rodinnému 
domu č. 207. (žiadosť je prílohou tejto zápisnice).  
Starostka obce informuje, že k predmetnej žiadosti bolo pracovné sedenie, spolu 
s obhliadkou miesta. Ide o žiadosť, ktorá sa prejednáva už druhýkrát. Starostka obce 
navrhuje, že obec zaplatí dovoz betónu na piliere potrebné k osadeniu mostu. Podľa jej 
názoru sa zastupiteľstvo stotožňuje s jej názorom. Pán Fabula by si mal spraviť šalungy, ak 
nemá dosky, boli by dodané z dvora obecného úradu, tak isto ako železo.  
Podľa pána poslanca Bugára by bolo vhodné, aby si pán Fabula určil strop na 
spolufinancovanie. Limit napríklad na domiešavač, napr. rozpočet na 500 €.  
Starostka obce informuje, že ak sa bude robiť most takýmto štýlom tak je potrebné na to 
stavebné povolenie.  
Pán Bugár informoval o predchádzajúcom stave umiestnenie mostu, ktorý viedol i k pánovi 
Lackovi.  
Pán Dvorský sa vyjadril k tej veci tak, že ak ide o opravu mosta v réžii pána Fabulu tak na ňu 
nebude potrebné stavebné povolenie.  
Medzi poslancami a pani starostkou ďalej pokračuje diskusia smerom, že ak sa dodržia 
rozmery a umiestnenie mostu tak nebude potrebné stavebné povolenie a poskytne sa 
pomoc vo forme materiálu. 
Pán Fabula Tibor sa pripája do diskusie s tým, že nechce domiešavač s betónom, stačia mu 
betóny, že domiešavač je drahý (hovorí o betónových paneloch).  
Starostka obce radí, aby betónové panely boli využité niekde z dediny (napr. zo smeru na 
salaš, kde sú taktiež odhodené).  
Pán Bugár sa vyjadruje štýlom, že treba na predmetný most rozpočet a dať limit. Vedenie 
obce ďalej diskutuje hlavne o tom, že poskytne sa len materiál. Pani Filipčanová radí aby 
spolu s komisiou pán Fabula vytvoril na most rozpočet.  
   
 
 
Uznesenie č. 27/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku ukladá Komisii výstavby, územného plánovania, ochrany 
životného prostredia  doriešiť premostenie – opravu mosta k číslu domu Turček 207. 

 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
 
 
 
c) žiadosť Eva Špirková  
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Starostka prečítala žiadosť od Mgr. Evy Špirkovej na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve 
obce Turček.  
Poslanci obecného zastupiteľstva konštatujú, že sú za odpredaj predmetného pozemku. 
Starostka obce informuje, že je potrebný dlhší proces na odpredaj, nakoľko sa jedná 
o zamestnanca obce a číta návrh uznesenia k predmetnému bodu spolu so súťažnými 
podmienkami. (lehota na predkladanie cenových ponúk sa kvôli zverejneniu v regionálnej 
tlači prekladá na 10. 7. 2013) 
 
Uznesenie č. 28 /2013 
 

schvaľuje 
a) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Turček zapísaných na LV č. 57 
a to:  

- pozemku parc. č.  reg. C-KN č. 671 vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 481 m2 
v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček 

- pozemku parc. č. registra C-KN č. 672 vedený ako orná pôda o výmere 1 259 m2 
v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček  

formou obchodnej verejnej súťaže za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej 
podľa osobitného predpisu znaleckého posudku s týmito podmienkami: 
 
b) určuje nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

1. Predmet predaja je: 
- pozemok parc. č.  reg. C-KN č. 671 vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 481 m2 

v katastrálnom území Horný Turček 
- pozemok parc. č. registra C-KN č. 672 vedený ako orná pôda o výmere 1 259 m2 

v katastrálnom území Horný Turček 
vedené na LV č. 57, ktorých vlastníkom je obec Turček. 

 
2. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ určuje nasledovné: 
a) nehnuteľnosť je možné odpredať žiadateľovi len na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ 
musí predložiť Návrh cenovej ponuky na predmet prevodu – predaj v celosti – nehnuteľnosti 
uvedené pod č. 1. Najnižšia cena je určená na 4 490,00 € (slovom štyritisíc štyristo 
deväťdesiat eur) 
 
b) návrh cenovej ponuky predkladá žiadateľ v nepriehľadnej, neporušenej a zalepenej 
obálke. Obálku predkladateľ označí čitateľným nápisom „Obchodná verejná súťaž – pozemky 
parc. č. C-KN 671 a 672“ NEOTVÁRAŤ. Na obálke predkladateľ uvedie svoje meno, priezvisko 
a bydlisko, resp. obchodné meno a adresu/sídlo/miesto podnikania. 
 
c) ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obec Turček, Obecný úrad Turček, 
038 48  Turček 123 v termíne najneskôr do 10. júla 2013 do 12.00 hod. Na návrhy doručené 
po termíne sa neprihliada. Došlé ponuky budú označené dátumom a hodinou doručenia 
a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania komisiou 
 
d) v žiadosti uvedie predkladateľ nasledovné údaje: 
- meno a priezvisko, adresa, resp. obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO, 
- navrhovanú kúpnu cenu   
 
e) k žiadosti predkladateľ priloží: 
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fyzická osoba: prehlásenie súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade 
so zákonom č. 428/2002 Z. z. v rozsahu nevyhnutnom na účely verejnej obchodnej súťaže 
právnická osoba: výpis z obchodného registra použiteľný pre právne úkony nie starší ako 1 
mesiac 
 
f) Informácie a údaje obsiahnuté v návrhu nesmú byť predkladateľom označené ako dôverné 
 
g) návrh možno zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam 
súťaže. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej 
v podmienkach súťaže. Kontrola náležitostí návrhov bude preverená komisionálne pri 
otváraní obálok. 
 
h) otváranie obálok s návrhmi vykoná komisia určená starostkou obce dňa 10. júla 2013 
o 14.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Turčeku za účasti žiadateľov, ktorí prejavia 
záujem. Pri otváraní ponúk doručených v stanovenom termíne budú prečítané mená 
žiadateľov s oznámením výšky ponúkanej kúpnej ceny. Z otvárania obálok návrhov 
predložených do obchodnej verejnej súťaže s popisom základných údajov z návrhov bude 
vyhotovená zápisnica. 
 
i) predkladatelia – žiadatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži 
 
j)odovzdaný a predložený návrh je možné odvolať prípadne dopĺňať len v lehote do 3. júla 
2013 do 12,00 hod. Odvolať písomným prehlásením, že predkladateľ sťahuje svoju ponuku 
a doplniť spôsobom, že predkladateľ predloží novú obálku s novým návrhom, kde na obálke 
okrem svojich iniciálok a predpísaných náležitostí uvedie poznámku „zmena návrhu“ 
a uvedie poradové číslo návrhu 
 
k) vyhlasovateľ si vyhradzuje: 
- právo verejnú obchodnú súťaž zrušiť v zmysle § 283 Obchodného zákonníka, pričom 
zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená obchodná verejná súťaž 
- právo odmietnuť všetky predložené návrhy v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka 
- právo zmeniť podmienky súťaže 
- právo predĺžiť lehotu na výber víťazného návrhu a vyhodnotenie súťaže 
 
l) za víťazný môže byť vyhlásený návrh, ktorý 
- splní všetky podmienky súťaže 
- ponúkne minimálne kúpnu cenu na úrovni minimálnej ponuky 4 490,00 eur 
- ponúkne najvhodnejšiu ponuku 
 
m) komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov, spracuje poradie predložených 
návrhov, z čoho vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží starostke obce a rozhodne o výhercovi 
obchodnej verejnej súťaže 
 
n) lehota na oznámenie výsledkov je do 7 pracovných dní po vykonaní obchodnej verejnej 
súťaže prostredníctvom úradnej tabule obce a webovej stránky obce www.obecturcek.sk 

 
o) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  na znenie kúpnej zmluvy, pričom úprava kúpnej zmluvy 
nesmie byť v rozpore s víťazným návrhom ani s týmito podmienkami obchodnej verejnej 
súťaže. Ak žiadateľ  odstúpi od kúpy pozemkov, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú 
súťaž. 
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p) návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude predložený na Správu katastra 
v Turčianskych Tepliciach zo strany predávajúceho najneskôr do 7 dní od spísania kúpnej 
zmluvy 
 
q) predkladateľ – kupujúci nadobudne nehnuteľnosti v stave, ako sa nachádzajú ku dňu 
podpisu kúpnej zmluvy, nemá voči takémuto stavu námietky  

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

 
 
Žiadosť Katarína Majtánová 
Starostka obce prečítala žiadosť pani Kataríny Majtánovej o sponzorský príspevok. Žiadosť je 
prílohou tejto zápisnice. Jedná sa o sponzorský príspevok vo forme finančného daru v rámci 
obecných finančných možností na publikáciu – monografiu obce Turček zameranú na 
tradičnú kultúru v obci s predpokladaným počtom strán 80 vo formáte A5. 
Poslanci obecného zastupiteľstva sa v diskusii o tejto problematike v konečnom dôsledku 
dohodli na sponzorskom príspevku v celkovej hodnote 250 €. S príspevkom nesúhlasi pán 
poslanec Bugár a pani zástupkyňa starostky obce Eleonóra Filipčanová pripomienkuje názov 
– kultúra Horného Turčeka, nakoľko Turček je rozdelený na Horný a Dolný Turček pod 
jedným názvom – Turček. 
 
 
Uznesenie č. 29 /2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  
schvaľuje sponzorský dar vo výške 250 € (slovom dvesto päťdesiat eur) na vydanie publikácie 
zameranej na tradičnú kultúru v obci na základe žiadosti Mgr. Kataríny Majtánovej. 
 
Za:   5                             Proti:                               Zdržali sa:   1                      Prítomní: 6    
        

 
Informácia o športových hrách organizácií obce Turček 
Starostka obce a pani poslankyňa Margita Stračinová informovali o športových hrách 
organizácií pôsobiacich v obci Turček, ktoré sa bude konať dňa 29. júna 2013 so začiatkom 
o 13-tej hodine, o 16-tej ukončenie súťaží a ďalej bude kultúrny program. 17.00 vyhlásenie 
výsledkov, ocenenie víťazov. 17.30 posedenie pri hudbe v country štýle. o 20,00 zapálenie 
vatry, ktorú postavia hasiči, ukončenie o 23,00 hod. 
 
Uznesenie č.  30/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku berie na vedomie informáciu o športových hrách organizácií 
obce Turček, ktoré sa budú konať dňa 29. 6. 2013.  
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
       
 
Oznámenie pani Zuzany Lukáčovej 
Starostka obce prečítala oznámenie pani Zuzany Lukáčovej, ktoré pojednávalo o konflikte 
s Annou Kurčíkovou č. d.150 – narúšanie susedských vzťahov, ohrozovanie psami a taktiež 
neoprávnené vniknutie do rodinného domu č. s. 152.  Oznámenie je prílohou tejto zápisnice.  
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Uznesenie č. 31 /2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
ukladá prejednať Komisii sociálnej a ochrany vereného poriadku oznámenie pani Zuzany 
Lukáčovej, Turček 151 o nedodržiavaní Všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty 
a poriadku na území obce Turček, Všeobecne záväzného nariadenia o niektorých 
podmienkach držania psov v obci Turček a Štatútu obce Turček. 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
 
Oznámenie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 
Starostka obce dala do pléna otázku z listu z Ministerstva pôdohospodárstva, ktorá sa týkala 
výskytu mrchovísk (pohrebisko zvierat) v obci Turček. List z Ministerstva pôdohospodárstva 
je prílohou tejto zápisnice. Žiada občanov a poslancov obecného zastupiteľstva, ak majú 
informácie o mrchoviskách, aby podali informáciu na Obecnom úrade v Turčeku.  
 
Správa z Komisie výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia 
Pán poslanec Rusnák podal Správu z Komisie výstavby, územného plánovania, ochrany 
životného prostredia, ku ktorej vysvetlenie podal i pán poslanec Bugár. Kópia správy 
z komisie je prílohou tejto zápisnice. K správe z komisie diskutujú i ostatní poslanci OZ a pani 
starostka obce. 
 
DISKUSIA: 
 
Pani Mária Prílepková – pripomenula nebezpečenstvo stromov nad jej domom (brezy), ktoré 
ohrozujú elektrické napätie a jej dreváreň a bolo by potrebné ich spíliť, avšak jedná sa 
o pozemok Slovenského pozemkového fondu 
Poslanci OZ a pani starostka po diskusii došli k záveru, že každý by si mal svoje pozemky 
udržiavať (ktorým je myslené hlavne kosenie trávy). 
 
Pán poslanec Rusnák – načrtol problematiku pracovných zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
v Turčeku.  
 
Viktória Bystranová – zaujíma sa o to, v akom štádiu je budovanie detského ihriska a kedy 
bude dokončený, nakoľko od minulého zasadnutia, kedy pripomienkovala ihrisko sa nič 
nespravilo. Poslanci obecného zastupiteľstva s pani starostkou diskusiou hľadali riešenie na 
jeho vybudovanie, buď svojpomocne, alebo firmou, alebo pomocou občanov a či je vôbec 
záujem o detské ihrisko v obci. Termín na dokončenie ihriska nebol určený. 15. júla na 
obecnom úrade bude pracovné stretnutie poslancov, na ktorom sa to bude znovu 
prejednávať. 
 
Margita Stračinová –  pripomienkuje zápisnicu z minulého zasadnutia, čo sa týka výroku 
ktorý nepovedala ohľadom sfrézovania tunela v obci. Ďalej znovu pripomienkuje prístup pre 
zásahové vozidlá cez tunel do ulice v ktorej býva. Poslanci obecného zastupiteľstva s pani 
starostkou diskutujú o možnostiach riešenia tejto situácie.  
 
Hlavný kontrolór obce – konštatuje, že by mali občania dostať väčší priestor na zapojenie sa 
do diskusie  
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Anna Páchniková – sa sťažovala na neobývaný dom v susedstve – vandalizmus, 
neudržiavanie čistoty na pozemku a pod. Starostka obce informuje pani Páchnikovú, že je 
potrebné v prípade vniknutia do predmetného domu zavolať políciu a taktiež, že nepodarilo 
sa jej s majiteľmi nehnuteľnosti kontaktovať. Na základe oznámenie od občanov to starostka 
obce nahlásila polícii.  
 
Uznesenie č. 32 /2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie diskusné príspevky občanov, bude sa nimi zaoberať a o výsledkoch podá 
informáciu na najbližšom zasadnutí OZ: 
 
Za:   5                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 5    
(nebol prítomný pán poslanec Ján Dvorský) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oľga Wagnerová, starostka obce 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
Miroslav Bugár  
 
 
 
Ján Dvorský 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Eva Špirková 


