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Zápisnica 

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 12.12.2013 o 16.00 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,  Bc. Valéria Gajdošová, Ján Rusnák, Oľga 

Dobšovičová, Miroslav Bugár – prítomný od bodu 3 

 

Ospravedlnení poslanci: 

Margita Stračinová 

 

K bodu 1: Otvorenie 

Starostka obce privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť poslancov.  

Overovatelia zápisnice – Eleonóra Filipčanová, Ján Rusnák 

Návrhová komisia –  Oľga Dobšovičová, Bc. Valéria Gajdošová 

Zapisovateľ – Jaroslav Frno 

Hlasovanie: 

Za:   5                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní:5 

 

 

Starostka obce Oľga Wagnerová prečítala program zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý 

bol nasledovný: 

 

           1. Otvorenie 

           2. Kontrola uznesení OZ 

           3. Plnenie rozpočtu k 30.9.2013 

           4. Úprava rozpočtu na rok 2013 

           5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014 

  6. Rozpočet obce Turček na rok 2014, finančný výhľad na rok 2015 a 2016 

       7. Výsledky výzvy na zimnú údržbu  miestnych komunikácií 

  8. Rôzne: a) Návrh Mgr. Evy Špirkovej na IBV 

                 b) Zakúpenie čerpadiel pre TJ 

                 c) Súhlas – otváracie hodiny pohostinstva KIKA 

                 d) Odmena hlavného kontrolóra obce 

                 e) Inventarizačné komisie 

                 f) zrušenie uznesenia č. 37/2013 – odpredaj pozemku C-KN č. 275 vedeného 

ako trvalé trávne porasty v k. ú. Horný Turček o výmere 1577 m². 

 9.  Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 
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Hlasovanie: 

Za:   5                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní:5 
 

 

 

 

 

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.  

 

 

3. Plnenie rozpočtu k 30.9.2013 

 

Dokument o plnení rozpočtu k 30.9.2013 prečítala predsedníčka ekonomickej a finančnej 

komisie Oľga Dobšovičová. Kópia dokumentu o plnení rozpočtu k 30.9.2013 tvorí prílohu 

tejto zápisnice. K predmetnému dokumentu nemal nikto z poslancov žiadne pripomienky. Pri 

čítaní dokumentu sa na zastupiteľstvo dostavil aj pán poslanec Miroslav Bugár, ktorý sa 

zapojil do hlasovania. 

 

Uznesenie č.   42/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu k 30.9.2013 

Hlasovanie: 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6           

 

 

 

4. Úprava rozpočtu na rok 2013 

Pani poslankyňa Dobšovičová číta úpravu rozpočtu na rok 2013. Dokument o úprave 

rozpočtu na rok 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

Uznesenie č. 43/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) na základe § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje 

zmenu rozpočtu na rok 2013 podľa Rozpočtového opatrenia č. 1/2013 

 

b) berie na vedomie, že s odvolaním sa na časť § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 

úpravu rozpočtu v oblasti účelovo určených prostriedkov vykoná ekonomické oddelenie obce 

Turček 

 

 

Hlasovanie: 

Za:   5                             Proti:    0                           Zdržali sa:    1                        

Prítomní: 6           
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5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2014 

 

Na úvod hlavný kontrolór obce Turček informuje, že predmetné stanovisko bude zverejnené 

na stránke obce http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-

hko/. Hlavný kontrolór po prečítaní stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2014 odporúča 

poslancom tento dokument schváliť a zobrať na vedomie aj návrh viacročného rozpočtu obce 

Turček. Zároveň konštatuje spokojnosť nad hospodárením obce s finančnými prostriedkami a 

vyslovuje verejné poďakovanie ekonómke obce Mgr. Eve Špirkovej, poslancom OZ a 

starostke obce. 

Po prečítaní predmetného stanoviska si berie slovo pán poslanec Ján Dvorský, ktorý hovorí 

o prebytku v rozpočte, chce aby sa prebytok minul na nejakom väčšom projekte napr. dom 

smútku a pod.. Starostka obce reaguje, informuje že chodník na Dolnom Turčeku bude stáť 

cca 150 000 EUR, informuje že peniaze na chodník prídu z eurofondov, ale že aj obec bude 

musieť nejakú čiastku zaplatiť, preto sa robia úsporné opatrenia. 

Po pani starostke obce si berie slovo aj pán poslanec Ján Rusnák, je tiež názoru, že peniaze 

treba investovať napríklad do nejakého mechanizmu napr. traktor, ktorý by pomohol sebestačnosti 

obce. 
 

Uznesenie č. 44/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2014 

 

 

Hlasovanie: 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6      

 

 

6 . Rozpočet obce Turček na rok 2014, finančný výhľad na rok 2015 a 2016 

 
Rozpočet obce Turček na rok 2014, finančný výhľad na rok 2015 a 2016 číta pani poslankyňa Bc. 

Valéria Gajdošová. Členenie programového rozpočtu obce Turček číta pani poslankyňa Oľga 

Dobšovičová. Predmetné dokumenty tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Po prečítaní dokumentov si berie slovo pán poslanec Miroslav Bugár, takisto ako aj pán Rusnák a pán 

Dvorský hovorí o prebytku v rozpočte obce. Informuje o jeho návrhu do rozpočtu, informuje o aké 

veci sa jedná. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. Starostka si berie slovo a informuje, že návrh je 

zakomponovaný v rozpočte na rok 2014. Starostka informuje, že rozpočet na rok 2014 visel 15 dní na 

nástenke obce, a nikto ho nepripomienkoval. Prebieha diskusia medzi pani starostkou obce a pánom 

Bugárom, do ktorej sa zapájajú aj ostatní poslanci aj hlavný kontrolór. Pán Bugár dáva návrh, aby sa 

z prebytku rozpočtu vyčlenila suma 1000-1500 EUR na životné prostredie ( vypilovanie stromov, 

kosenie ), šport a turistika, školstvo, zamestnanosť, bývanie a predaj pozemkov. Hlavný kontrolór 

obce informuje, že téma čo sa momentálne preberá je predmetom ďalších troch štvrtín ďalšieho 

rozpočtového roka.  

 

 

Uznesenie č. 45/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje rozpočet obce na rok 2014 

b) berie na vedomie finančný výhľad rozpočtu obce Turček na roky 2015 a 2016 

 

Hlasovanie: 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6 

http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/
http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/
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Uznesenie č. 46/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2014 

b) berie na vedomie finančný výhľad programového rozpočtu obce Turček na roky 2015 a 

2016 

 

Hlasovanie: 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6 

 

 

 

7. Výsledky výzvy na zimnú údržbu  miestnych komunikácií 

 

Zápisnica z výberového konania z dňa 11.11.2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. Zmluva 

s firmou Klimaservis Bratislava, s.r.o. bola uzatvorená dňa 1.12.2013 ktorá je zverejnená aj 

na webovej stránke obce Turček http://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-

tabula/ostatne-zmluvy/. 

Starostka obce informuje čo sa týka zimnej údržby, treba sa obracať na pána Miroslava 

Schnierera alebo na starostku obce. Rozsah vyorávania ciest a ulíc stanovuje starostka obce 

a nie občania. Ďalej starostka obce žiada občanov, aby svoje automobily parkovali vo svojich 

dvoroch alebo na svojich priestranstvách a nie na miestnych komunikáciách. 

 

Uznesenie č.   47/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

berie na vedomie správu starostky obce o výberovom konaní na dodávateľa zimnej údržby 

miestnych komunikácií 

 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6    

 

 

8. Rôzne 

 

a) Návrh Mgr. Evy Špirkovej na IBV 

Starostka obce informuje, že k návrhu je priložená aj petícia ktorá obsahuje 79 podpisov. 

Návrh Mgr. Evy Špirkovej na IBV a petícia tvoria prílohu tejto zápisnice. Starostka obce 

vyjadruje názor, že je plus pre našu obec, že mladí ľudia majú chuť bývať v našej obci. Pán 

Rusnák je za schválenie zámeru, a navrhuje prebytok v rozpočte investovať do infraštruktúry. 

Pán poslanec Dvorský vyjadruje názor, že predmetné pozemky v návrhu by mali dostať 

v prvom rade občania obce Turček. Slovo si berie aj pán poslanec Bugár, ktorý ďakuje Mgr. 

Eve Špirkovej za návrh,  je toho názoru, že treba šiť na mieru každému záujemcovi stavebný 

pozemok alebo inžinierske siete. Taktiež hovorí,  že návrh treba prehodnotiť aj s občanmi. 

Ďalej pokračuje diskusia medzi starostkou obce a poslancami. 
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Uznesenie č.   48/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje zámer p. Mgr. Evy Špirkovej  na individuálnu bytovú výstavbu v časti Horný 

Turček pri bývalej ZŠ ( parcela 54/2 ) 

 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6    

 

 

b) Zakúpenie čerpadiel pre TJ 

Pani starostka informuje,  že sa zakúpením čerpadiel poslanci zaoberali na pracovnom sedení, 

a bolo dohodnuté, že sa zakúpia 2 čerpadlá, jedno pre TJ na polievanie futbalového ihriska ( 

benzínové ) a druhé menšieho výkonu ako obecné ( kalové ) na polievanie ľadovej plochy.     

 

 

Uznesenie č.   49/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje zakúpenie čerpadiel pre  

1) Motorové čerpadlo na polievanie ihriska TJ 

2) Kalové čerpadlo na polievanie ľadovej plochy – obecné na elektrický pohon 

 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6 

 

 

c) Súhlas – otváracie hodiny pohostinstva KIKA 

Pani starostka číta oznámenie p. Kristíny Zelezníkovej. Toto oznámenie spolu s rozpisom 

otváracích hodín počas celého roka ako aj počas vianočných sviatkov tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Pán Rusnák sa pýta na nefajčiarsku miestnosť na čo mu odpovedá pani starostka, 

že p. Zelezníkovej to ukladá zákon.   

 

Uznesenie č.   50/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje otváracie hodiny pohostinstva KIKA 

Po – Pia 14.00 – 22.00 

So           10.00 – 22.00 

Ne          12.00 – 22.00 

b) berie na vedomie otváracie hodiny počas vianočných sviatkov 

 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6    

 

 

 

f) zrušenie uznesenia č. 37/2013 – odpredaj pozemku C-KN č. 275 

Pani starostka informuje, že p. Marta Korčeková s manželom odstúpili od kúpy predmetného 

pozemku, preto navrhuje uznesenie zrušiť. 
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Uznesenie č.   51/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

ruší uznesenie č. 37/2013 o odpredaji pozemku č. p. 275 k. ú. Horný Turček o výmere 1577 

m²  

 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6 

 

 

        

 

d) Odmena hlavného kontrolóra obce  

Starostka obce informuje že po roku práce pána Mgr. Ondreja Veselovského ako hlavného 

kontrolóra obce vládne spokojnosť. Slovo si berie pán Rusnák, ktorý taktiež vyjadruje 

spokojnosť nad prácou hlavného kontrolóra a preto poslanci navrhli pre p. Mgr. Ondreja 

Veselovského odmenu. 

 

 

Uznesenie č.   52/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje odmenu hlavného kontrolóra obce v sume 10% z celoročného platu čo činí čiastku 

171,45 EUR 

 

Za:   5                             Proti:    1                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6    

       

 

e) Inventarizačné komisie 

Starostka obce informuje že sa každý rok robí inventúra všetkých budov patriacich obci 

Turček, preto určuje členov do inventarizačných komisii ktorí vykonajú inventúru do 

31.12.2013. Pán poslanec Bugár navrhuje, aby sa vykonala i inventúra ČOV (čističky 

odpadových vôd). 

Uznesenie č.   53/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje inventarizačné komisie v zložení  

1. UIK(ústredná inventarizačná komisia) – Eleonóra Filipčanová – predseda 

                 Mgr. Eva Špirková 

                 Ján Dvorský 

 

2. Obecný úrad + knižnica – Ján Dvorský - predseda 

                                                           Oľga Dobšovičová  

                                                           Anna Vernerová 

            

           Dom kultúry -                     Bc. Valéria Gajdošová 

                                                        Ján Rusnák - predseda 

                                                        Anna Vernerová 

 

           Materská škola -               Margita Stračinová - predseda 

                                                        Eleonóra Filipčanová 

                                                        Bc. Jana Vráblová  

                                                        Marta Hirschnerová 
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  Požiarna zbrojnica -                Miroslav Bugár 

                                                     Bc. Valéria Gajdošová - predseda 

                                                     Karol Pittner 

                                                     Jaroslav Frno 

 

   Školská jedáleň -                       Oľga Dobšovičová - predseda 

                                                        Mgr. Eva Špirková 

                                                        Renáta Matúšová 

 

    3. ČOV 

                                                       zamestnanec Turvodu  

                                                       Oľga Wagnerová 

                                                       Ján Dvorský – predseda 

                                                       Miroslav Bugár                  

 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6 

 

 

 

9.  Diskusia 

 

Pani starostka otvára diskusiu, reaguje pán kontrolór obce, ktorý číta otázky občanov. 

Občania sa pýtajú v akom časovom horizonte sa dokončí detský park, doriešenie cesty tunel 

pri Stračinovcoch (bahno, prach, voda), takisto občania pripomienkujú ordinačné hodiny 

lekárky, ktorá ordinuje v Turčeku. Starostka reaguje, informuje, že pre rok 2013 sú práce na 

detskom parku dokončené. Čo sa týka tunelu pri Stračinovcoch, starostka informuje, že 

problém bol do týždňa odstránený, boli tam 2 mechanizmy, ktoré upravili terén tak, aby 

nevytápala voda pozemok p. Ireny Poláčekovej. Pani Gajdošová hovorí, že tam ostal ešte 

jeden kopec, pani starostka informuje, že sa na predmetnom mieste bude robiť ešte v druhej 

etape. K ordinačným hodinám lekárky v obci Turček starostka informuje, že lekárka chodí len 

jeden deň v týždni, a ubezpečuje občanov, že po novom roku si s lekárkou sadne, a dohodne 

nové podmienky zmluvy. 

 

Do diskusie sa zapája p. Ján Goral, ktorý sa pýta starostky obce, prečo mu nedala opraviť 

škody po potope, a prečo od neho neodkúpila obec pozemok, po ktorom vedie cesta. Prebieha 

diskusia medzi pánom Goralom a starostkou obce, ktorá informuje pána Gorala, že pozemok 

nemôže odkúpiť, pretože na predmetný pozemok je exekúcia. Starostka ďalej informuje p. 

Gorala, že keď bude pozemok vo vlastníctve obce, tak mu peniaze za pozemok obec vyplatí. 

 

Ďalšiu otázku má p. Páchniková, ktorá sa pýta p. starostky, či sa bude vyorávať cesta, ktorá 

vedie k jej domu, keďže nie je vo vlastníctve obce. pani starostka hovorí že nie, pretože p. 

Priwitzerová jej zakázala. Ďalej p. starostka hovorí, že by bola najradšej, keby to bolo 

vykúpené a vo vlastníctve obce. 

 

Pán Goral sa pýta starostky obce, či by sa mohol drevený stĺp na telefónne káble ktorý je na 

jeho pozemku preložiť na iné miesto. Pani starostka s návrhom súhlasí. 

Slovo si zobral p. Bugár, ktorý sa vracia k odkúpeniu pozemku p. Gorala, hovorí že chyby sú 

na oboch stranách, ale že obec má snahu predmetný pozemok vykúpiť. Ďalej prebieha 

diskusia medzi poslancami a p. Goralom, vysvetľujú si veci ohľadom odkúpenia pozemku, 

ktoré sa stali v minulosti. Starostka vysvetľuje p. Bugárovi že sa v minulosti pozemok 

vykúpiť nemohol, pretože p. Goral bol vo výkone trestu, a kedysi neumožňoval katastrálny 
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zákon odkúpiť časť pozemku, dal sa pozemok vykúpiť len v celosti, kde by museli byť 

podpísaní všetci vlastníci pozemku. P. Goral ďalej diskutuje s poslancami, vysvetľujú si veci 

ohľadom cesty. Starostka sa ešte vracia k povodni, ktorá bola v roku 2010 aj na Hornom 

Turčeku, a dáva za príklad záhradu p. M. Beňu kde bola zničená celá záhrada, a svojpomocne 

si všetko opravili. Hovorí p. Goralovi, že zničený majetok si môžu poopravovať aj sami.  

 

Pani Prílepková sa sťažuje, že jej tečie voda do dvora z cesty a priepustu. Pani starostka jej 

odpovedá, že tam boli ľudia z malých obecných služieb problém odstrániť, a ďalej informuje 

p. Prílepkovú, že cesta z ktorej tečie voda do jej pozemku nie je vo vlastníctve obce, ale vo 

vlastníctve mesta Kremnica. Starostka odporúča p. Prílepkovej napísať list na mesto 

Kremnica. Pán Rusnák informuje, že Mestské lesy Kremnica tam urobili dosť práce, zvýšili 

cestu, urobili priepust, ktorý vedie vodu do priepustu pri dome J. Šimu, a hovorí, že tie 

pozemky na okolo sú rozbahnené, premočené. Ďalej hovorí že cez predmetné pozemky vedie 

veľa káblov, a boja sa tam zakopať, kým nebudú presne vytýčené káble. Pán Bugár navrhuje, 

aby obec napísala výzvu vlastníkovi cesty. Ďalej prebieha diskusia medzi poslancami, 

starostkou obce, hlavným kontrolórom a p. Prílepkovou. 

 

 

 

Uznesenie č.   54/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

berie na vedomie diskusné príspevky občanov, o ich vybavení budú občania vyrozumení na 

najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        

Prítomní: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oľga Wagnerová, starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ján Rusnák 

 

 

 

Eleonóra Filipčanová 

 

 

 

Zapísal: Jaroslav Frno 


