
Obec Turček 123, 038 48 

 

V ..Turčeku...... dňa ...27. 10. 2014....... 

 

 

VEC: Vyjadrenie vďaky k činnosti poslaneckého zboru v obci Turček na konci riadneho funkčného 

obdobia - pri príležitosti nových volieb do samosprávy (15. 11. 2014)   

 

 

Týmto chcem z pozície hlavného kontrolóra obce Turček vyjadriť svoju vďaku za doterajšiu snahu o transparentnosť. 

Keďže po nasledujúcich komunálnych voľbách sa zloženie poslaneckého zboru môže zmeniť, pokladám si za 

povinnosť vysloviť svoju vďaku na poslednom riadnom zasadnutí OZ pred voľbami. Zároveň všetkým uchádzačom 

o posty starostu alebo poslanca OZ v obci Turček držím palce pri získavaní dôvery občanov obce.  

Aby sme boli dokonale transparentní, musím vysloviť nespokojnosť občanov Turčeka a prednostu mestského úradu 

v Turčianskych Tepliciach Ing. Miroslava Kovalčíka nad neprítomnosťou poslancov počas odstraňovania následkov 

povodňového stavu na „Červenej vode“ v Dolnom Turčeku.  

- § 3 ods. 3 písm. (d) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v zn. n. p. hovorí jasne o účasti občanov obce 

podľa ich možností a schopností pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie 

v obci. A ďalej v ods. (4) „Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho 

náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu 

prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.“  Starosta a poslanci OZ stoja podľa môjho názoru 

v podobných situáciách medzi občanmi obce v prvej línii.  

Podľa zásad odmeňovania poslancov obce Turček čl. 5 (1) každému poslancovi, ktorý sa významným spôsobom 

zaslúžil o rozvoj obce alebo aktívne spolupracuje pri organizovaní a zabezpečovaní podujatí organizovaných obcou, 

môže byť v kalendárnom  roku priznaná jednorazová odmena vo výške do 50,00 €. Z pozície môjho poradného hlasu 

navrhujem doplniť do „Zásad“ aj odmenu za pomoc pri živelných pohromách. Tak by sa predišlo podobným hanlivým 

vyjadreniam našich občanov a prednostu Turčianskych Teplíc na adresu poslancov OZ. Ak som týmto vyjadrením 

zasiahol niekoho neprávom, už vopred sa ospravedlňujem. Takúto priamu a radikálnu rétoriku volím práve preto, 

lebo si uvedomujem, že posty volených predstaviteľov obcí a miest sú verejnou službou a nie zárobkovou činnosťou. 

 

Použité dokumenty:  

- Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva – obec Turček (účinnosť od 25.03.2013): 

file:///C:/Users/Skola/Downloads/Z%C3%A1sady%20odme%C5%88ovania%20poslancov%20Obecn%C3%A9ho%20za

stupite%C4%BEstva%20v%20Tur%C4%8Deku.pdf  

- Zákon 369/1990 o obecnom zriadení v zn. n. p. 
         

            ___________________________________ 

           Mgr. Ondrej Veselovský  

             hlavný kontrolór obce Turček 
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