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Zápisnica 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 24. 02. 2014 o 15.00 hod 
v zasadačke Obecného úradu v Turčeku 

 
Prítomná :  
Oľga Wagnerová, starostka obce Turček 
 
Hlavný kontrolór 
prítomný 
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Ján Rusnák, Oľga Dobšovičová, Božena Lacková, Miroslav 
Groszman – poslancom od bodu 4 
 
Ospravedlnení poslanci: 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starostka obce privítala všetkých prítomných a navrhla nasledovné: 
Overovatelia zápisnice –  Božena Lacková, Ján Dvorský 
Návrhová komisia Ján Rusnák, Eleonóra Filipčanová 
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.       Vzdanie sa mandátu poslanca 

               3.       Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnený      

                    poslanecký mandát –  

         4.        Žiadosť o vyhlásenie doplňujúcich volieb 

         5.        Čerpanie rozpočtu za rok 2013 

         6.        Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce 

         7.        Správa nezávislého audítora 

         8.        Záverečný účet obce za rok 2013 

         9.         Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013 

       10.         Správa finančnej škodovej a likvidačnej komisie 

       11.         Rôzne: a) Plán práce HKO na 1. polrok 2014 

                            b) vymenovanie hasičskej jednotky obce Turček 

                            c) žiadosť o rozšírenie siete verejného osvetlenia 

 

                            d) „U nás v Turčeku“ slávnostné sprístupnenie  domu Rusnákovcov 

                                  v Múzeu slovenskej dediny v Martine 

 

12.           Diskusia 

13.           Záver 

 
Hlasovanie za navrhnutý program: 
Za:   5                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní:5 
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2. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ 
 
Starostka obce Oľga Wagnerová informovala o tom, že pani poslankyne Margita Stračinová 
a Valéria Gajdošová  sa vzdali poslaneckého mandátu a oboznamuje o zákonnej povinnosti – 
do 15 dní po zrušení mandátu poslanca obecného zastupiteľstva vyhlásiť nového poslanca 
OZ.   
 
 
Uznesenie č.   1/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie  
1. zánik mandátu poslankýň Margity Stračinovej a Valérie Gajdošovej v zmysle § 25 ods. 2 
písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 10. 
02. 2014 
2. po overení mandátu náhradníka Miroslava Groszmana jeho nástup na uvoľnený mandát 
poslanca Obecného zastupiteľstva v Turčeku v zmysle § 51 ods. 1  zákona č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
 
Za:   5                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 5           
 
 
3. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na uvoľnený poslanecký mandát 
 
Nastupujúci poslanec Miroslav Groszman skladá sľub poslanca OZ a vlastnoručne ho 
podpisuje. 
 
 
Uznesenie č.   2/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
podľa § 25 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
v znení neskorších predpisov a § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí , v znení neskorších predpisov 
a) berie na vedomie 
zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva pána Miroslava 
Groszmana 
 
b) vyhlasuje 
nastúpenie náhradníka Miroslava Groszmana na uvoľnený poslanecký mandát 
 
 
Za:   5                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 5           
 
Starostka obce odovzdala pánovi Miroslavovi Groszmanovi osvedčenie za poslanca 
a pogratulovala mu k poslaneckému postu. 
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4. Žiadosť o vyhlásenie doplňujúcich volieb 
 
Starostka obce informuje, že keď bol pre prebiehajúce volebné obdobie schválený počet 
poslancov 7 a momentálne ich je 6, tak zákon ukladá, aby obec požiadala Okresný úrad 
Turčianske Teplice o doplňujúce voľby do obecného zastupiteľstva obce Turček. Starostka 
obce číta, ako by mala znieť žiadosť. Pán Dvorský sa informuje či nie je možnosť znížiť 
uznesením počet poslancov na 6, na to mu pani starostka odpovedá, že počet poslancov sa 
môže znížiť na nasledujúce volebné obdobie. Ďalej pani starostka informuje, že bude 
postupovať podľa zákona, a počká sa na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky. 
 
Uznesenie č.   3/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
schvaľuje 
žiadosť obce Turček o doplňujúce voľby 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
Pani starostka sa poďakovala bývalým poslankyniam Margite Stračinovej a Valérii Gajdošovej 
za dlhoročnú prácu a vyslovila presvedčenie že svoje skúsenosti a znalosti uplatnia aj 
v budúcnosti pri organizovaní kultúrnospoločenských akcií poriadaných obcou.  Pánovi 
Groszmanovi popriala veľa zdravia a trpezlivosti pri práci poslanca v obecnom zastupiteľstve. 
 
 
5. Čerpanie rozpočtu za rok 2013 
 
Čerpanie rozpočtu obce Turček za rok 2013 číta pani poslankyňa Oľga Dobšovičová. 
Dokument o čerpaní rozpočtu obce Turček za rok 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 Pani starostka ďakuje p. Dobšovičovej za obsiahlu správu. 
 
 
Uznesenie č.   4/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie 
správu o čerpaní rozpočtu za rok 2013 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
 
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce 

 

Stanovisko číta hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský. Stanovisko tvorí prílohu tejto 

zápisnice, a je zverejnené aj na webovej stránke obce 

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

 

7. Správa nezávislého audítora 

 

Správu nezávislého audítora číta pani starostka, správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
 

 

 

http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/
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8. Záverečný účet obce za rok 2013 

 

Záverečný účet obce za rok 2013 tvorí prílohu tejto zápisnice a je k nahliadnutiu aj na 

vývesnej tabuli obce. 
 

 

 

 
Uznesenie č.   5/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
a) berie na vedomie 
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja Veselovského 
k Záverečnému účtu obce Turček za rok 2013 
b) berie na vedomie  
správu nezávislého audítora a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy 
s účtovnou závierkou obce Turček za rok 2013 
c) schvaľuje 
celoročné hospodárenie obce Turček za rok 2013 bez výhrad 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
 
 
Uznesenie č.   6/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
schvaľuje 
a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce Turček za rok 2013 v celkovej výške 
11 764,44 EUR na tvorbu rezervného fondu 
b) tvorbu peňažného fondu obce Turček z ostatného prebytku rozpočtového hospodárenia – 
„Prostriedky minulých rokov“ v celkovej hodnote 44 779,81 EUR. 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
 
 
 
Uznesenie č.   7/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
schvaľuje 
vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia (rozdielu medzi nákladmi a výnosmi) obce 
Turček za rok 2013, ktorým je schodok v hodnote – 3 807,13 EUR na ťarchu účtu 428 – 
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
 
 
 9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013 

 

 Dokument o Inventarizácii majetku obce k 31.12.2013 číta zástupkyňa starostky obce 

Eleonóra Filipčanová.   Predmetný dokument tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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Uznesenie č.   8/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie 
správu ústrednej inventarizačnej komisie o majetku obce k 31.12.2013 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
 
 
   10. Správa finančnej škodovej a likvidačnej komisie 

 

Správu prečítala pani poslankyňa Oľga Dobšovičová. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Pani Dobšovičová informuje, že finančná komisia zistila nedostatky v odpisovaní v inventári 

obce. Bolo zistené na základe odovzdaných inventarizačných záznamov dielčích komisií, že 

niektoré elektrospotrebiče, alebo elektrické stroje aj keď boli v minulosti inventarizačnou 

komisiou vyradené, neboli odpísané z majetku obce napr. kosačka v MŠ. Pán poslanec 

Dvorský reaguje na to, že k návrhu vyradenia cirkulára, ktorý slúži pre potreby obce je 

potrebné schválenie revíznym technikom.  Ďalej pokračuje diskusia medzi poslancami 

a starostkou obce. Starostka na koniec debaty hovorí, že ak zákon ukladá, že pri vyradení 

elektrických strojov, alebo spotrebičov musí byť vyjadrenie energetika, tak sa objedná 

a zaplatí. 

 

 

 

Uznesenie č.   9/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie 
správu komisie finančnej, inventarizačnej, škodovej a likvidačnej k inventarizácii majetku 
obce k 31.12.2013 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
 
 
 11. Rôzne 

 

a) Plán práce HKO na 1. polrok 2014 

 

Plán práce HKO na 1. polrok 2014 číta hlavný kontrolór obce. Plán bude zverejnený aj na 

obecnej webovej stránke http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-

/dokumenty-hko/ aj na vývesnej tabuli obce. 

 

Uznesenie č.   10/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie 
návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2014 
 
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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b) vymenovanie hasičskej jednotky obce Turček 

 

Starostka informuje, že zákon ukladá každej obci vymenovať hasičskú jednotku obce. Do 

hasičskej jednotky obce DHZ v Turčeku navrhuje nasledovných hasičov: 

 

Milan Matúš – veliteľ – Turček 109 

Tomáš Pittner – strojník – Turček 111 

Karol Pittner – Turček 111 

Michal Straka – Turček 345 

Roman Frno – Turček 330 

Marek Gavorník – Turček 107 

Ľubomír Poláček – Turček 38 

 
 
 
Uznesenie č.   11/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
berie na vedomie 
vymenovanie hasičskej jednotky obce Turček pre ďalšie obdobie 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 
 
 
c) žiadosť o rozšírenie siete verejného osvetlenia 

 

 

Starostka obce číta žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia od Renáty Matúšovej 

s manželom. Žiadosť tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

Starostka informuje, že obecné zastupiteľstvo sa touto žiadosťou zaoberalo pred mesiacom na 

pracovnom zasadnutí a dohodli sa, že každý poslanec si pôjde situáciu pozrieť za rôzneho 

počasia navrhuje aby sa pri čísle domu 302 zaplo svetlo a uvidíme, či to pomôže pri osvetlení 

prístupovej cesty k rodine Matúšovcov. Ďalej starostka hovorí, že kedysi sa vyhovelo ich 

žiadosti na vybudovanie asfaltovej prístupovej cesty k ich rodinnému domu, čo sa aj 

vybudovalo kvôli bezpečnosti. Starostka navrhuje, aby sa rozšírenie verejného osvetlenia 

uskutočnilo komplexne pre Dolný aj Horný Turček, naplánovalo sa ako investícia obce, 

vzhľadom na to, že v minulých rokoch bolo viacej požiadaviek zo strany občanov na 

rozšírenie verejného osvetlenia v obci.  

 

Uznesenie č.   12/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
a) berie na vedomie 
žiadosť Renáty Matúšovej s manželom, Turček 109 zo dňa 16.12.2013 č. 128 o vybudovanie 
verejného osvetlenia 
b) žiada  
starostku obce o zosumarizovanie všetkých žiadosti občanov obce o rozšírenie verejného 
osvetlenia do 30.6.2014 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
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d) „U nás v Turčeku“ slávnostné sprístupnenie  domu Rusnákovcov 

                                  v Múzeu slovenskej dediny v Martine 

 

Starostka obce informuje, že dňa 11.5.2014 v Múzeu slovenskej dediny v Martine bude Deň 

Turčeka. Informuje, že požiadala o grant vládu Slovenskej republiky, oddelenie 

národnostných menšín vo výške 3000 EUR na výdavky spojené s touto akciou. Ďalej 

informuje, že oslovila ľudových umelcov z našej obce, aby tam prezentovali svoju činnosť. 

Požiadala miestnych kapucínov, aby celebrovali na uvedenom podujatí sv. omšu. Podrobný 

program bude zverejnený na webovej stránke obce aj na vývesnej tabuli obce Turček. Ďalej 

prebieha diskusia o návrhoch poslancov k programu podujatia.  

 

 

Uznesenie č.   13/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 
a) berie na vedomie 
informáciu starostky obce o pripravovanom programe dňa 11.5.2014 v Múzeu slovenskej 
dediny v Martine – otvorenie Rusnákovského domu s kultúrnym programom. 
 
Za:   6                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní: 6 
 

 
 

12. Diskusia 

 

Hlavný kontrolór obce a pán poslanec Rusnák kladú otázku k záverečnému účtu. Starostka 

a poslanci im odpovedajú a vysvetľujú, čo im v záverečnom účte nie je jasné. Číta sa priamo 

zo záverečného účtu obce za rok 2013. 

 

 

Starostka obce po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom končí diskusiu.  Poďakovala sa za 

účasť, prácu a podnetné návrhy poslancom OZ. 

 

 

 

 
 

 
 

 
                                                                                                Oľga Wagnerová, starostka obce 
 
Overovatelia zápisnice: 
Božena Lacková 
 
Ján Dvorský 
 
 
 
Zapísal: Jaroslav Frno 


