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Zápisnica 
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 23.9.2013 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, Oľga Dobšovičová 
 
 
Ospravedlnení poslanci: 
Ján Rusnák 
K bodu 1: Otvorenie 
Starostka obce privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice –  Eleonóra Filipčanová, Ján Dvorský 
Návrhová komisia –  Bc. Valéria Gajdošová, Margita Stračinová 
Zapisovateľka – Mgr. Eva Špirková 
 
Hlasovanie: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 
 
Starostka obce Oľga Wagnerová prečítala program zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 
ktorý bol nasledovný: 
 

1. Otvorenie 
2.  Kontrola uznesení 
3.  Plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 
4.  Analýza výchovno-vzdelávacieho procesu 2012 – 2013 
5.  Rôzne:  

a) Žiadosť Mgr. Evy Špirkovej o riešenie p. Vlasty Facunovej a p. Albína Špirku 
komisiou obce Turček 

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku pod rodinným domom č. 148 – Albín Špirka 
a Vlasta Facunová 

c) Žiadosť o odkúpenie pozemku č. p. 275 k. ú. Horný Turček – Marta Korčeková 
d) Žiadosť o odkúpenie pozemku č. p. 626 v k. ú. Horný  Turček – Ján Stašák  
e) Majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií    
f) Informácie o realizácii stavieb v aglomerácii obce Turček 

       6. Časový harmonogram rozpočtu obce 
7. Diskusia 
8. Návrh na uznesenie 
9. Záver  
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Hlasovanie za navrhnutý program: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 
 
2. Kontrola uznesení 
 
Kontrolu uznesení vykonal Mgr. Ondrej Veselovský HKO obce. Taktiež informoval o ostatných 
kontrolách, ktoré vykonal na základe požiadaviek Obecného zastupiteľstva v Turčeku.   
 
O slovo sa k tomuto bodu prihlásil pán poslanec Miroslav Bugár, ktorého zaujímali otázky 
ohľadom „altánkov“, ktoré sa budovali pri TJ Tatran Turček. Upozornil na fakt, že altánky sa 
mali byť budované s drevom získaným sponzorsky a viacero obecných faktúr pojednávalo 
o rezive a taktiež upozorňuje na ďalšie výdavky na tieto altánky. Pani starostka informuje, že 
altánky stáli 2810 € a v rozpočte bolo na ne plánovaných 3500 €. Pán poslanec ďalej spomína 
faktúry na drevo, ktoré podľa jeho slov sú predražené (na kríž) a pýta sa na rezivo, ktoré bolo 
vytvorené z červeného smreku.  
Starostka obce vysvetlila okrem iného k tejto otázke, že faktúry na drevo boli aj na detský 
park, aj na kríž, aj na cintorín /pre márnicu v Hornom Turčeku a pre márnicu v Dolnom 
Turčeku/ a informuje pána Bugára, ak by chcel dá mu rozpis tohto dreva a dodáva že drevo 
bolo sponzorsky od Mestských lesov Kremnica. Pán Bugár s pani starostkou diskutovali 
naďalej o faktúrach za drevo, ktoré obec vyplatila a pán Bugár oznámil pani starostke, že 
bude požadovať dodacie listy k týmto faktúram a informoval sa o tom, či k spíleným 
červeným smrekom je kubíkový porez, čo pani starostka potvrdila a znovu s pánom Bugárom 
sa vrátili k diskusii o krytých altánkoch pri TJ Tatran Turček. 
 
3. Plnenie rozpočtu za I. polrok 2013 
 
Dokument o plnení rozpočtu za I. polrok 2013 prečítala predsedníčka ekonomickej 
a finančnej komisie pani Oľga Dobšovičová.  
 
K tomuto bodu mal pán Miroslav Bugár otázku ohľadom mantinelov na klzisko, ktoré boli ako 
výdavok zahrnuté do tohto rozpočtu. Účtovníčka obce Turček pánovi Bugárovi vysvetlila, že 
faktúra bola platená tento rok – nakoľko šlo o inú faktúru ako si pán Bugár pôvodne myslel 
(šlo o faktúru z januára 2013 a nie z decembra roku 2012). 
 
Uznesenie č.   33/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie Správu Hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja Veselovského 
o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku. 
Hlasovanie: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6           
 
Uznesenie č.  34 /2013 
berie na vedomie plnenie rozpočtu za I. polrok roku 2013. 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6           
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4. Analýza výchovno-vzdelávacieho procesu 2012 – 2013 
 
Dokument analýzy výchovno-vzdelávacieho procesu 2012 2013 prečítala starostka obce pani 
Oľga Wagnerová.  
 
 
Uznesenie č. 35/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie  správu riaditeľky MŠ v Turčeku pani Bc. Jany Vráblovej – Analýzu 
výchovno – vzdelávacích výsledkov za školský rok 2012/2013. 
Hlasovanie: 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6           
 
 
 
5. Rôzne    

a) Žiadosť Mgr. Evy Špirkovej o riešenie p. Vlasty Facunovej a p. Albína Špirku 
komisiou obce Turček 

 
Starostka obce informovala občanov obce, že spomínanou žiadosťou sa zaoberala Komisia 
sociálna, ochrany verejného poriadku obce Turček. Prečítala správu Hlavného kontrolóra 
obce Turček k tejto žiadosti a informuje, že správa mala byť zaslaná účastníkom konania.  
Pani starostke vstupuje do reči pani Facunová, ktorá sa sťažuje, že jej doručená táto správa 
nebola. 
Pani starostka informuje, že sa konalo zasadanie, zašlo sa na miesto konfliktu za účasti oboch 
zúčastnených strán a pani starostka prečítala i správu Komisie sociálnej, ochrany verejného 
poriadku. 
Pani Facunová k tomuto bodu si berie slovo a informuje, že pozemok, na ktorý dávali žiadosť 
nemajú financie. Starostka obce jej znovu doporučuje ho neodkupovať, nakoľko obec má 
zabezpečovať prístup k domu každému občanovi a kúpa je zbytočná. Pán Bugár vstupuje do 
diskusie a odporúča pani Facunovej tento pozemok odkúpiť, aby si mohli svoju časť oplotiť, 
pani starostka však informuje, že pozemok pod domom by si nemohli oplotiť, nakoľko časť 
z neho vlastní i pani Špirková Eva a museli by ho odkúpiť i od nej.  
 
Uznesenie č.   36/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie 
a) žiadosť pani Mgr. Evy Špirkovej a žiadosť pána Albína Špirku a pani Vlasty Facunovej 
b) stanovisko Hlavného kontrolóra obce Turček a Komisie sociálnej, ochrany verejného 
poriadku 
Hlasovanie: 
Za:   6                           Proti:    0                           Zdržali sa:    0                       Prítomní: 6           
 
      
 

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku pod rodinným domom č. 148 – Albín Špirka 
a Vlasta Facunová 
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Tento bod sa neriešil, nakoľko pani Facunová v predchádzajúcom bode odstúpila ústne od 
kúpy pozemku. 
 
 

c) Žiadosť o odkúpenie pozemku č. p. 275 k. ú. Horný Turček – Marta Korčeková 
 
Pani starostka informuje o žiadosti pani Marty Korčekovej o odkúpenie pozemku č. p. 275 
v k. ú. Horný Turček. Jedná sa o pozemok – breh nad domom pani Marty Korčekovej. Chceli 
by si tento pozemok odkúpiť, nakoľko ho mali doposiaľ iba v užívaní. 
Pán Bugár si berie slovo, po telefonickom rozhovore s pánom Korčekom si nie je istý, že sa 
naplní skutková podstata, mali by sa žiadatelia dopredu upozorňovať, koľko takýto pozemok 
stojí. Pani starostka ho informuje, že najnižšia cena za pozemky v obci Turček je 3,30 €. 
Zmierňuje sa tvrdosť zákona tým, že sa dá nižšia cena ak je terén nevhodný.  
Pán Dvorský si berie slovo a podľa neho je možné im to predať. Pán Bugár je skôr za užívanie. 
Poslanecký zbor sa zhoduje na znení uznesenia, v ktorom citujú odpredaj predmetného 
pozemku pani Marte Korčekovej. Účtovníčka obce upozorňuje, že takýto odpredaj nie je 
vôbec možný a obecné pozemky je možné odpredávať len na základe priameho predaja, 
obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Pani starostka vysvetľuje, že bola 
v domnení, že tento zákon sa vzťahuje len na pracovníkov obce, či poslancov obecného 
zastupiteľstva, starostku a pod. a žiada účtovníčku obce o návrh akým spôsobom predať 
tento pozemok a o návrh uznesenia.  
 
Uznesenie č.   37/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

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

- Pozemku parcela registra C-KN č. 275 vedeného ako trvalé trávne porasty v k. ú. 
Horný Turček o výmere 1 577 m2  

formou priameho odpredaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti 
stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckého posudku s týmito podmienkami: 

- Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom  vlastníckeho práva 
v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností. 

b) Ukladá  starostke obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom 
obce Turček a zabezpečiť vyhodnotenie predložených cenových ponúk 
s odporúčaním na rozhodnutie obecného zastupiteľstva  

c) Poveruje starostku obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
po vyhodnotení cenových ponúk predložila návrh na schválenie priameho predaja 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce predkladateľovi víťaznej cenovej ponuky. 

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

d) Žiadosť o odkúpenie pozemku č. p. 626 v k. ú. Horný  Turček – Ján Stašák 
Starostka obce informuje, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza vedľa cintorína v Hornom 
Turčeku. Daná bola naň v roku 2009 žiadosť pánom Ervínom Neuschlom a bolo to 
zamietnuté, nakoľko ľudia by sa tu potom nemali ako dostať na cintorín, nebola by odstavná 
plocha, stavanie domu smútku a pod. (jedná sa o pozemok nad parkoviskom).  
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Pani poslankyňa Gajdošová sa vyjadrila, že je mnoho iných miest kde je v obci možné odkúpiť 
pozemok.  
Pani Špirková Eva sa spýtala že kde napríklad. Pani Gajdošová sa informovala že za akým 
účelom, načo je bolo odpovedané že na výstavbu rodinného domu.  
Pani starostka hovorí o tom, že je dobré že noví občania chcú prísť do obce, že vedenie obce 
je za a žiada poslancov OZ, aby v prípade ak vedia o nejakých pozemkoch vhodných pre 
výstavbu rodinného domu, dali to na vedomie.  
Pán Dvorský hovorí, že podľa jeho informácií boli rozdelené pozemky pre výstavbu okolo 
školy (bývalej budovy ZŠ v Turčeku), k čomu pani starostka informuje, že len ak okolo Lesnej 
správy, kde je nákladná výstavba základov (nakoľko sa jedná o močiar).  
Pani Gajdošová odporúča – pozemok pri tuneli. Pani starostka taktiež sa vyjadruje, že tento 
pozemok nie je vhodný a informuje, že na Dolnom Turčeku je najviac stavebných parciel. 
 
 
Uznesenie č. 38/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
neschvaľuje zámer odpredaja pozemku parc. č. 626 o výmere 1 560 m2, vedeného na LV č. 
57 v k. ú. Horný Turček ako orná pôda na LV č. 57, ktorého vlastníkom je obec Turček. 
 
Hlasovanie: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
 
6 . Časový harmonogram rozpočtu obce 
 
Časový harmonogram rozpočtu obce prečítala predsedníčka ekonomickej a finančnej komisie 
pani Oľga Dobšovičová.  
Pani starostka vykladá o zložitosti dnešnej legislatívy, o prebytku hodpodárenia,  
o nemožnostiach vysporiadania pozemkov. 
 
Uznesenie č.  39/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie informáciu o časovom harmonograme zostavovania a schvaľovania 
rozpočtu na rok 2014 a výhľadu rozpočtu na roky 2015 a 2016 v predloženom znení. 
Hlasovanie: 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
 

e) Majetkoprávne vysporiadanie miestnych komunikácií    
 
Pani starostka informuje o tom, že mnohí občania platia dane za pozemky, ktoré vlastnia ale 
nachádzajú sa na nich miestne komunikácie, podľa jej slov by bolo potrebné vykúpiť 
množstvo pozemkov, ktoré sa geometrickými plánmi zmenili – napr. od tunela smerom 
k Filovcom, okolo pána Medveďa (jeho dvor je napr. obecný, čo by bolo možné vysporiadať 
zámennou zmluvou), kedysi sa stroskotalo v tomto snažení na Štátnom podniku Slovenských 
železníc. Nie je to jednoduché robiť zmeny v katastri. Pani starostka chcela pôvodne, aby sa 
prijalo nejaké uznesenie za akú cenu tieto pozemky vykupovať, avšak nie je možné vlastníkov 
prinútiť, napr. k cene 3,30 €, v akej boli vykupované pozemky pod cintorín v Hornom Turčeku 
(na jeho rozšírenie). Preto bude potrebné sa k tomuto schvaľovaniu neustále vracať. 
Pani Gajdošová hovorí, že je potrebné vyzvať vlastníkov, či sú ochotní predať tieto pozemky, 
resp. za akú cenu 



 6 

Pán Bugár sa pýta, či sa bude každá žiadosť prerokovávať zvlášť. Pani starostka hovorí, že to 
bude potrebné a diskutujú o pozemku pána Gorala a o stavbe pána Bugára. 
 
Uznesenie č.   40/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie správu pani starostky obce Oľgy Wagnerovej o majetkoprávnom 
vysporiadaní miestnych komunikácií v obci. 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6    
 

f) Informácie o realizácii stavieb v aglomerácii obce Turček 
 
Starostka obce informuje o nasledovných výdavkoch z obecného rozpočtu: 
Detský park: 3500 € bol plán -  3100 € je doposiaľ skutočné čerpanie, sponzorsky boli 
odvedené práce JCBčko a tatrou v hodnote 350 €, nie sú tu vyčíslené práce pracovníkov, 
približne bolo odpracovaných 500 hodín a keby sa dalo len 1 € za prácu, tak by to bolo 500 € 
Altánky: 3500 € bol plán – 2810 € bolo doposiaľ skutočné čerpanie 
Klzisko: 2000 € bol plán (ale poslanci sa zhodli na tom, že časť bola zaplatená minulý rok, na 
konci roka z financií, ktoré mala obec v držbe) 
Cintoríny – Horný a Dolný Turček – na výkup pozemkov sa dalo 2600 €, + geometrický plán 
a návrhy na vklad (330 €). Dolný Turček – betonáž, údržba kríža, udržiavacie práce, výrub 
stromov, rezivo, fošne, dosky, - 1736 €. Projekt na chodník je objednaný, ešte sa nevie cena, 
projekt sa mal objednať tam kde sa robila štúdia, čo bolo aj vykonané.  
Spravili sa dve detské pieskoviská 2x1m o hĺbke 50 cm (kryté + splnené hygienické 
parametre). Starostka doporučuje aby si to ľudia išli pozrieť + urobil sa náter mostov – 
dokopy to stálo 366 €. Ďalej sa robila mierna údržba budovy obecného úradu, zatieranie 
špár, natretie špaliet, oživenie fasády, aby budova nejako vyzerala z estetického hľadiska. 
V detskom parku sú sčasti vybudované chodníky – do zimy budú dve pieskoviská z reziva pre 
detský park  - domček, klzisko a preliezky a hojdačky. Súčasťou parku bude i zeleň (živý plot 
zo strany potoka). Uvažovalo sa i o pletive vo výške jedného metra a obnove zábradlia na 
moste pri pani Adamcovej.  
Pán Bugár sa pýta, či sa ide podľa projektu, ktorý mu bol dodaný a má 23 rokov a podľa jeho 
slov sa taký už nikde nerobí a dúfa, že sa už nič nebude robiť, čo sa schvaľovalo v minulosti 
a informuje, že taktiež dal projekt na ihrisko.  
Poslanci obecného zastupiteľstva sa vyjadrili tým smerom, že projekt je len orientačný 
a bude so zmenami. 
Pani Vrzgulová Edita vstupuje do diskusie poslancov a pýta sa, čo na detskom ihrisku bude 
a pýta sa prečo na Dolnom Turčeku nie je pri pieskoviskách žiadna lavička.  
Pani starostka sa k tejto otázke vyjadrila tak, že je to postavené na cudzom pozemku tak už 
nie je možné aby postavila ešte aj lavičku.  
Aj pán Bugár hovorí o tom, že ide o nevysporiadaný pozemok.  
Pani starostka ďalej vykladá o tom, že na tomto pozemku bola všetka depónia keď sa staval 
plyn a podobne a mala veľa návrhov na detské ihrisko. Podľa pána Bugára by sa mali 
vyjadrovať ľudia k detským parkom. Poslanci OZ s pani starostkou konverzujú o tom, že je 
možné dodávať ešte návrhy do projektu, ktoré by sa tam dali zapracovať  - kým je vo 
výstavbe. Podľa pani Filipčanovej je najdôležitejšie aby deti na detskom ihrisku mali 
pieskovisko, hojdačky a veci, kde sa môžu zahrať. Naďalej pán Bugár s pani starostkou 
a ostatnými poslancami vymieňajú názori o tom, že je to starý projekt a nedajú sa už dávať 
do neho návrhy a o tom, či je potrebné na túto stavbu stavebné povolenie. A pani starostka 
po otázkach pani Vrzgulovej Edity rozpráva o tom čo približne ešte v detskom ihrisku bude 
postavené a z akého materiálu. 
Ďalej pani starostka upozorňuje na to: 
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Že malé obecné služby mali ísť podľa dohody pripraviť klzisko, čo sa nestalo. 
Že pán Tibor Fabula si nebol zobrať materiál, ktorý bol dohodnutý na výstavbu mostu. 
 
 
 
Uznesenie č.  41/2013 
 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku,  
berie na vedomie správu starostky obce pani Oľgy Wagnerovej o realizácii stavieb v obci 
Turček. 
 
Za:  5                             Proti:    0                           Zdržali sa:    1                        Prítomní: 6  
   
7.  Diskusia 
 
Priepust pri pani Prílepkovej 
Pani Mária Prílepková – informuje sa na zarastené priepusty pri jej dome 
Starostka obce jej k tejto otázke podáva odpoveď – že priepusty idú robiť Mestské lesy 
Kremnica – na jeseň, pani starostka ďalej informuje, že po predošlých skúsenostiach na 
cudzích pozemkoch nebude robiť  
Potok na Dolnom Turčeku a verejná zeleň 
p. Ing. Gašek – sa pýta ohľadom niektorých bodov zápisu z komisie životného prostredia a to: 
v akom štádiu je vyjednávanie s Vojenskými lesmi o úpravu potoka 
pani starostka sa vyjadruje k tomu, že do tejto inštitúcie išiel list, mali to dať do svojho 
investičného plánu, pretože to je ich vlastníctvo - sú správcovia toku Červená voda 
Pán Gašek upozorňuje, že sa v tejto oblasti nič nerobí a je možné že sa most zahatí znovu 
drevom a pod. (na Dolnom Turčeku, ktorý taktiež zapríčinil záplavy)  - pri Ďurecovcoch. Pani 
starostka informuje, že je pripravený pre 1000ročnú vodu. Avšak pán Gašek upozorňuje, ale 
že nie pre drevo. Starostka obce rozpráva o tom, že občania z Dolného Turčeka môžu robiť 
prerezávku pri toku. Pán Gašek hovorí o tom, že to nie je dobré drevo – je mokré.  
Ďalej starostka obce hovorí o tom, že stromy ktoré tam sú zavadzajú – pani Lukáčovej dala 
návrh na spílenie, ale nakoniec to nedovolila (okolo kostola). Na lipy je vydané rozhodnutie 
na spílenie, nikto to nechce spíliť takisto aj pri pani Kapustovej. Starostka nemá ľudí, ktorí by 
mali pilčícky kurz. 
Pán Gašek hovorí o tom, že bez toho aby sa podieľala na vypílení stromov obec to nepôjde. 
Dolný Turček je ponorený do nekvalitnej zelene, nie je prístup k potoku a podobne a podľa 
pána Gašeka ide o zanedbaný stav. Takisto veľa roboty by mala Správa ciest, Povodie Váhu 
a Pozemkový fond. 
Krčenie pet-fliaš 
Ďalšiu pripomienku, ktorú má pán Gašek je, aby občania zošliapávali pet-fľaše, nakoľko sa 
rýchlo plní kontajner na ne. 
Pani starostka hovorí o tom, že nevie už čo má robiť, nakoľko aj občanov na túto skutočnosť 
upozorňuje, ale občania to nerobia. 
Betónové konštrukcie z rakšianskeho piesku 
Pán Gašek upozorňuje na fakt, aby sa v prípade výstavby betónových konštrukcií tieto 
nerobili z rakšianskeho piesku.  
Priepust na ceste 
Pani Anna Pražienková – sa pýta kedy sa bude robiť niečo s narušeným priepustom na ulici 
k jej domu, nakoľko tam môže dôjsť k nehode 
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Starostka obce odpovedá na túto otázku tak, že túto rekonštrukciu ide robiť Slovenská 
správa ciest v týždni od 7.10., robí sa to len na objednávku, bude to uzatvorené minimálne 7 
dní, bude odstavená doprava 
Pani Vrzgulová – sa pýta či bude túto opravu platiť obec a hovorí, že by mali na to prispieť 
kremnické lesy 
Pani starostka informuje, že bude to platiť obec a prispeli na to v sume 2000 € Lesy 
Slovenskej republiky – Lesy Žilina. Kremnické lesy podľa slov pani starostky prispeli vlani 
5000 €, zatiaľ neprispeli Farles a Obecné lesy Krahule, ktorí sa tomu bránia. 
Mudr.  Remišová 
Facunová Vlasta – sa pýta dokedy bude do obce chodiť ten starý doktor 
Pani starostka – informuje, že pani doktorka je chorá je po operácii, 24-teho ide na kontrolu 
a potom sa uvidí a z rozhovoru s pani doktorkou pani starostka podľa jej slov vycítila, že 
nikde nechodí doktor za pacientmi ale pacienti za doktorom 
Facunová Vlasta – hovorí o tom, že Mudr. Remišová robí vo Vrútkach a tam má od pondelka 
do piatku ordinačné hodiny tak je zvedavá ako ona stíha chodiť na Turček na Sklené a na 
Štubňu 
Pani starostka hovorí, že tento fakt je pravdou. 
Facunová Vlasta – znovu hovorí o tom, že ako to ona chce stíhať 
Pani starostka – sa vyjadrila, že Mudr. Remišová zatiaľ obci nedala výpoveď, že by tu tie dva 
dni neordinovala, aj keď tie dva dni sú podľa slov pani starostky už ďalekou minulosťou, 
a taktiež hovorí, že možno ani pre pani doktorku to nie je rentabilné, nakoľko veľa pacientov 
odišlo inam 
Facunová Vlasta – sa ani nečuduje podľa jej slov, lebo keď prídu k doktorovi o jedenástej, 
o jednej ešte čakajú a on nepríde 
Pražienková Anna – taktiež hovorí, že mal prísť doktor o jedenástej a prišiel o druhej 
Pani starostka sa vyjadruje k tomu, že chápe občanov a že pani doktorka sa jej vyjadrila, že 
z mladých doktorov nikto nechce chodiť takto a tento pán je ešte ochotný 
Facunová Vlasta sa ďalej vyjadruje na margo veku pána doktora a pani Pražienková sa 
vyjadrila tým smerom, že pán doktor by si nemal s pacientov robiť srandu a za  neskoré 
príchody sa vyjadriť pravdou, že robí v Sklených Tepliciach v kúpeľoch a v utorok je dobrý 
obed, tak preto je príchod doktora neskorší, pani Pražienková má túto informáciu od osoby 
z kúpeľov, že zje obed v kúpeľoch a ide potom za pacientmi. 
Facunová Vlasta – hovorí ešte o tom, že doktorka chodí na Štubňu o pol desiatej, že kto 
nemá auto je v ťahu 
Starostka obce ubezpečuje občanov, že tento vypuknutý problém sa bude riešiť.  
K príspevku o potoku na Dolnom Turčeku 
Pán Gašek – ešte k príspevku o potoku na Dolnom Turčeku dodáva, že je možnosť využívať 
dotačné tituly a čas uteká a rozvoj obce na tom závisí v časti obce Dolný Turček 
Starostka obce ho informuje, že to končí tento rok a ďalšia várka bude od roku 2014.  
Veľký kontajner na odpad 
Podľa pána Bugára Miroslava do kontajnera na Dolnom Turčeku hádžu odpad i občania 
z iných obcí. Starostka obce ho však ubezpečuje, že ten odpad nosia občania z našej obce, 
nakoľko vie tieto informácie z pravých zdrojov, a je informovaná i o tom, kto tam hodil niečo 
čo tam nepatrí. Helena podľa slov pána Bugára mu dosvedčila, že tam odpad dávali cudzí 
občania. Pani starostka informuje o tom, že tam vozia i občania z Horného Turčeka. Snažíme 
sa aby každá časť obce mala možnosť zbaviť sa nepotrebných vecí – zmizli skládky z Dolného 
Turčeka. Pán Bugár je za kontrolu tých, ktorí tam hádžu odpad. Starostka však hovorí, že 
odpad pre súkromné osoby – na odvoz napr. stavebného odpadu si objednáva súkromná 
osoba sama, obec sa stará len o komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pán Bugár 
má však podozrenie, že tam ľudia hádžu aj cudzí a ľudia sa majú nahlasovať, že tam budú 
hádzať odpad, napr. z povaly. Poslanci obecného zastupiteľstva aj s pani starostkou sú proti 
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tomuto návrhu pretože takýmto skutkom týmto spôsobom nie je možné zamedziť. Diskusia 
s pani starostkou a poslancami OZ vedú tým istým smerom, že nie je dobré nahlasovať kto 
kedy chce do kontajnera odpad vyhadzovať, kontajner je pre všetkých. Pán Bugár je za to, 
aby sa ľudia nahlasovali a nehádzali tam odpad cudzí.  
Pán Gašek – sa pripája do diskusie s tým, že ak si tam niekto rezervuje miesto, tým pádom by 
ho musel zaplatiť 
Starostka obce itak ubezpečuje pána Bugára, že kontajner plnia obyvatelia našej obce.  
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