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Uznesenia z 1. zasadnutia OZ v Turčeku 

zo dňa 24. februára 2014 
 

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 

 

 

 

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           

 

 

 

Uznesenie č.   3/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje 

žiadosť obce Turček o doplňujúce voľby 

 

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

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: 

Ján Rusnák 

Eleonóra Filipčanová 

 

  

 

 

 

                                                                                                         Oľga Wagnerová, starostka obce 

 


