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Zápisnica 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 11.12.2017 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 Teltsch, Jozef Grajciar, Silvia Vrbová, Božena Lacková  
 
Ospravedlnení poslanci: Eleonóra Filipčanová, Matej Matúš  
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starostka obce privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Jozef Grajciar, Božena Lacková 
Návrhová komisia –  Ján Teltsch, Silvia Vrbová 
Zapisovateľ – Jaroslav Frno 
 
Hlasovanie: 
Za:   4                            Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní:4 
 
Starostka obce Oľga Wagnerová prečítala program zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 
ktorý bol nasledovný: 
 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Návrh rozpočtu na rok 2018 

4. Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na roky 2019, 2020 

5.   Rôzne 

      6.   Diskusia 

      7.   Záver      

       

     

     
 
 

2. Kontrola uznesení 
 
Hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský predniesol kontrolu uznesení z minulého 
zastupiteľstva a konštatoval, že predmetné uznesenia boli splnené. Starostka obce 
informovala občanov, že Obec Turček zasielala písomné upozornenia všetkým majiteľom 
túlavých psov. 
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3. Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Hlavný kontrolór obce pochválil prácu ekonómky obce p. Mgr. Evy Stašákovej. Hlavný 
kontrolór obce prečítal jeho správu k návrhu rozpočtu na rok 2018 spolu s návrhom rozpočtu 
na rozpočtový rok 2019 a 2020 a odporučil poslancom OZ rozpočet schváliť. Správa hlavného 
kontrolóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice a je zverejnená na webovej stránke obce pod 
linkom: http://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/ 
 
 
 
Uznesenie č. 20/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2018, 

spolu s návrhom rozpočtu na rozpočtový rok 2019 a 2020. 

 

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

rozpočet obce Turček na rok 2018  bez uplatňovania programov obce v súlade s § 4 ods. 5 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 

Hlasovanie: 

Za:   4                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní:4 

 
 
 

 

4. Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na roky 2019, 2020 

 

Starostka obce informovala občanov, že každý mal možnosť do rozpočtu nahliadnuť, bol 
vyvesený na oboch vývesných tabuliach v obci. Starostka obce informovala, že rozpočet na 
roky 2019 a 2020 je podobný ako rozpočet na rok 2018. 
 
 
 
Uznesenie č. 21/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

Berie na vedomie návrh rozpočtu obce Turček na roky 2019 a 2020 zostavený v súlade 

s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 1. 

Hlasovanie: 

Za:   4                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) žiadosť o dotáciu TJ Tatran Turček 

 

 

Starostka obce informovala občanov, že žiadosťou o dotáciu TJ Tatran Turček sa poslanci OZ 

zaoberali už na pracovnom zasadnutí. Starostka obce stručne prečítala na čo všetko TJ dotáciu 

žiada. K tomuto bodu sa rozpútala diskusia v ktorej sa poslanci OZ dohodli, že žiadosť 

v takejto podobe neschvália. Poslanci OZ ďalej navrhli, aby sa presne stanovili podmienky aj 

za účasti štatutárov TJ, podľa ktorých sa Telovýchovnej jednote dotácia poskytne.  

 

Uznesenie č. 22/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

Berie na vedomie žiadosť o dotáciu TJ Tatran Turček 

 

 

Hlasovanie: 

Za:   4                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní:4 
 

 

 

 

b) informácia o Dodatku č.1 k VZN č. 1/2012 a Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012  

 

Starostka obce informovala, že predmetné dodatky mali byť platné od 1.1:2017 ale neboli 

zverejnené v dostatočne dlhej lehote, tak po prerokovaní s právnikmi obce a s prokurátorkou 

je konečný verdikt taký, že predmetné dodatky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2018. Predmetné 

dodatky sú zverejnené aj na webovej stránke obce Turček. 

 

 

Starostka obce informovala občanov, že dňa 5.12.2017 mala Obec Turček audit a prečítala 

občanom priebežnú správu audítorky Ing. Daniely Cibuľovej. Starostka obce taktiež 

pochválila prácu ekonómky obce p. Mgr. Evy Stašákovej. 

 

 

Uznesenie č. 23/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

Berie na vedomie 

a) informáciu o Dodatku č.1 k VZN č. 1/2012 a Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012  

b) informáciu o priebežnom audite konaného dňa 5.12.2017 

 

 

Hlasovanie: 

Za:   4                             Proti:    0                           Zdržali sa:    0                        Prítomní:4 
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6. Diskusia 
 
Pán poslanec Jozef Grajciar sa posťažoval na zle vyhrnutú cestu na námestí a opýtal sa, prečo 
námestie nevyhrnie pracovník obce, ktorý sa stará o zimnú údržbu ciest. Starostka obce 
odpovedala, že prvý deň keď napadol sneh odhŕňal cestu na námestí pracovník obce a na 
jeho prácu sa sťažoval šofér autobusu, vraj bola cesta zle upravená. Ďalej starostka obce 
informovala, že zimnú údržbu cesty na námestí má na starosti Slovenská správa ciest.  
 
Pán Groszman požiadal, aby pracovník obce, ktorý vykonáva zimnú údržbu mu nenechával 
„mantinel“ snehu na križovatke pri ceste k jeho domu. Taktiež pán Groszman požiadal, aby 
sa traktor, ktorý vykonáva zimnú údržbu neotáčal na jeho pozemku, nakoľko je tam mäkké 
podložie a hrozí, že sa traktor prevráti. Starostka obce mu odpovedala, že pracovníka s 
traktorom upozorní na tieto problémy. 
 
Pán Gombarček sa opýtal, či by sa mohol vyfrézovať sneh pri zvodidlách smerom od 
námestia ku predajni COOP Jednota. Starostka obce mu odpovedala, že cesta sa frézovať 
nebude, nakoľko pracovník s frézou má dosť práce, aby stihol upraviť frézou úseky, ktoré ma 
v správe Obec. Taktiež starostka pripomenula, že o cestu sa má starať Slovenská správa ciest 
a nie Obec Turček.  
 
Pani Prílepková sa opýtala, či sa bude čistiť chodník smerom od Základnej školy k jej domu. 
Na to jej starostka odpovedala, že chodníky majú upravovať majitelia susedných 
nehnuteľností t. j. rodinných domov. Vzhľadom na to, že miestne komunikácie v obci sú úzke 
a v obci býva veľké množstvo snehu, nie je možné udržovať priechodné cesty a zároveň aj 
chodníky (sneh by sa musel odvážať), čo by bolo ekonomicky pre Obec Turček zaťažujúce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Oľga Wagnerová, starostka obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Silvia Vrbová                              Eleonóra Filipčanová                                 Zapísal: Jaroslav Frno 


