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Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,  

ktoré sa konalo 3. septembra 2018 o 17.00 hod 

v zasadačke Obecného úradu v Turčeku 

 

Starostka obce:                         Oľga Wagnerová 

 

Prítomní poslanci:                    Eleonóra Filipčanová, Silvia Vrbová, Ján Teltsch, Matej Matúš  

podľa počtu prítomných poslancov  je obecné zastupiteľstvo  uznášaniaschopné 

 

Ospravedlnení poslanci:         Jozef Grajciar, Božena Lacková 

 

Hlavný kontrolór:                     Mgr. Ondrej Veselovský 

 

Hlasový záznam zo zasadnutia je uložený na Obecnom úrade Turček. 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Audit za rok 2017 

4. Odpredaj pozemkov pri základnej škole 

5. Dotácia pre TJ Tatran Turček 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Starostka obce privítala všetkých na zasadnutí obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“), 

vykonala kontrolu poslancov OZ. Pani starostka skonštatovala, že dvaja poslanci sú 

neprítomní, vopred ospravedlnení. Za zapisovateľa zápisnice z  OZ určila Mgr. Evu Stašákovú 

a za overovateľov zápisnice poslancov Silviu Vrbovú a Jána Teltscha.  
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Starostka obce ďalej prečítala nasledovný návrh programu OZ a dala o ňom hlasovať. 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Audit za rok 2017 

4. Odpredaj pozemkov pri základnej škole 

5. Dotácia pre TJ Tatran Turček 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

           Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 

 

2. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský.  

 

Uznesenie č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev, ktorú 

vykonal hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 

 

3. Audit za rok 2017 

Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zastupiteľstvo obce Turček zo dňa 15. 8. 

2018, ktorú vypracovala Ing. Daniela Cibulová prečítala starostka obce Oľga Wagnerová. 

Starostka skonštatovala, že podľa tejto správy je účtovníctvo obce v poriadku, bez výhrad 

a preto doporučuje schváliť nasledovné uznesenie. 
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Uznesenie č.  21/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a zastupiteľstvo obce 

Turček zo dňa 15. 8. 2018, ktorú vypracovala  Ing. Daniela Cibulová.  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 

 

4. Odpredaj pozemkov pri základnej škole 

Starostka obce informovala, že bolo vyhlásené výberové konanie na predaj piatich 

pozemkov,  pri budove bývalej základnej školy. Predaj sa uskutočňuje podľa slov pani 

starostky v medziach právneho poriadku Slovenskej republiky. Na tieto ponuky reagovali 

dvaja záujemcovia, manželia Giertliovci a pán Peter Kuciaň. Po vykonaní výberového konania 

boli títo záujemcovia úspešní. K predaju pozemkov  starostka obce prečítala uznesenie, 

o ktorom dala hlasovať. 

 

Uznesenie č. 22/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku: 

 

a) berie na vedomie plnenie Uznesenia č. 19/2018 prijatého na 3. zasadnutí OZ v Turčeku 

zo dňa 27.06.2018, ktorým bol schválený zámer predaja majetku - nehnuteľností vo 

výlučnom vlastníctve Obce Turček, nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obec 

TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísané na liste vlastníctva č. 323 vedenom 

Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, a to pozemkov – parcely 

registra „C“ evidované na katastrálnej mape, nasledovne: 

 

- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a  

- parcelné číslo 54/5, o výmere 1040 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 
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- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a   

- parcelné číslo 54/6, o výmere   872 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 

 

- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a  

- parcelné číslo 54/7, o výmere   872 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 

 

- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a  

- parcelné číslo 54/8, o výmere   705 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 

 

- parcelné číslo 54/9, o výmere 1319 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1; 

 

formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 

stanovenej podľa osobitného predpisu - podľa znaleckého posudku  

s týmito podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 

 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v 

prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 

 

 

- kupujúci bude povinný zaplatiť kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu 

kúpnej zmluvy 
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Zámer priameho predaja majetku obce a výzva na predloženie cenových ponúk bol, v 

zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli, internetovej stránke 

obce a v regionálnej tlači odo dňa 16. 07. 2018. 

 

b) schvaľuje priamy predaj majetku - nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Obce Turček, 

nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný 

Turček, zapísané na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske 

Teplice, katastrálnym odborom, a to pozemkov – parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape, nasledovne: 

 

- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a  

- parcelné číslo 54/7, o výmere   872 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 

 

v prospech kupujúceho – Peter Kuciaň, rodený Kuciaň, nar. 29. 04. 1991, trvale bytom, 

038 48 Turček 78, do jeho výlučného vlastníctva (1/1), za kúpnu cenu 

 

- vo výške    522,88 € LV č. 323 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 5.277,12 € LV č. 323 - parc. č. 54/7 (872 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t.j. 

vo výške 5.800,00 € (slovom: Päťtisícosemsto eur) spolu za pozemky v celosti, 

 

teda za celý predmet kúpy, ktorá bola stanovená na základe výsledku vyhodnotenia 

cenových ponúk zo dňa 20. 08. 2018 za ponúknutú kúpnu cenu vybratého účastníka – 

víťaza priameho predaja, t. j. kupujúceho, v zmysle cenovej ponuky kupujúceho zo dňa 

30. 07. 2018, kde cena, v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je vyššia ako cena stanovená 

znaleckým posudkom číslo 48/2018 zo dňa 11. 07. 2018, vypracovaného Ing. Jánom 

Simonidesom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad 

hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913094, a to: 
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- vo výške    514,05 € LV č. 323 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 5.197,12 € LV č. 323 - parc. č. 54/7 (872 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t.j. 

vo výške 5.711,17 € spolu za pozemky v celosti. 

 

s týmito podmienkami: 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 

 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v 

prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 

 

- kupujúci bude povinný zaplatiť kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu 

kúpnej zmluvy 

 

c) schvaľuje priamy predaj majetku - nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve Obce Turček, 

nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný 

Turček, zapísané na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske 

Teplice, katastrálnym odborom, a to pozemkov – parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape, nasledovne: 

 

- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a  

- parcelné číslo 54/8, o výmere   705 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 

 

v prospech kupujúcich – Ing. Katarína Giertlová Žiačková, rodená Vojtková, nar. 30. 09. 

1980, a manžel Daniel Giertli, rodený Giertli, nar. 16.05.1982, obaja trvale bytom Horný 

Turček č. 121, 038 48 Turček, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov (1/1), za 

kúpnu cenu 

 

- vo výške    526,50 € LV č. 323 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 4.300,50 € LV č. 323 - parc. č. 54/8 (705 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t. j. 
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vo výške 4.827,00 € (slovom: Štyritisícosemstodvadsaťsedem eur) spolu za pozemky 

v celosti, 

 

teda za celý predmet kúpy, ktorá bola stanovená na základe výsledku vyhodnotenia 

cenových ponúk zo dňa 20. 08. 2018 za ponúknutú kúpnu cenu vybratého účastníka – 

víťaza priameho predaja, t.j. kupujúcich, v zmysle cenovej ponuky kupujúcich zo dňa 30. 

07. 2018, kde cena, v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je vyššia ako cena stanovená 

znaleckým posudkom číslo 48/2018 zo dňa 11.07.2018, vypracovaného Ing. Jánom 

Simonidesom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad 

hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913094, a to: 

- vo výške    514,05 € LV č. 323 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 4.201,80 € LV č. 323 - parc. č. 54/8 (705 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t. j. 

vo výške 4.715,85 € spolu za pozemky v celosti. 

s týmito podmienkami: 

 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku 

na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 

- kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v 

prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 

- kupujúci bude povinný zaplatiť kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu 

kúpnej zmluvy 

 

d) ukladá starostke obce zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv k nehnuteľnostiam, v 

zmysle prijatého uznesenia 

 

e) určuje stratu platnosti a účinnosti tohto uznesenia v príslušnej časti pre prípad, ak kúpna 

zmluva k jednotlivým parcelám nebude uzavretá do 31.10.2018 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 
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Úprava rozpočtu obce Turček (5. Rôzne) 

Starostka obce Oľga Wagnerová informovala o tom, že bola predložená úprava rozpočtu pre 

materskú školu, nakoľko je podľa jej slov možné toto čerpanie posúdiť vrámci polroku, 

dokument predložila pani Ing. Moravcová zo spoločnej úradovne Turčianske Teplice. Pani 

starostka oboznámila občanov s tým, že poslanci OZ si túto úpravu preštudovali na 

pracovnom zasadnutí.  Ďalej pani starostka požiadala ekonómku obce, aby ozrejmila o aké 

požiadavky vrámci tejto úpravy sa jedná. Eva Stašáková upovedomila poslancov obce 

a prítomných občanov, že sa jedná o schválenie príjmovej časti rozpočtu obce v oblasti 

školskej jedálne (hlavne v oblasti platieb za stravné od stravníkov),  nakoľko sa nejedná len 

o presuny medzi rozpočtovými položkami je potrebné  schválenie tejto úpravy uznesením 

OZ. 

 

Uznesenie č.  23 /2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu v kapitole materská škola, školská jedáleň rozpočtovým 

opatrením č. 3/2018 podľa priloženého dokladu. 

(zvýšenie príjmov  v školskej jedálni o 5 128,00 eur nasledovne: 

223 003 Poplatky za stravné od stravníkov             + 4 000,00 eur 

 453       Zostatok prostriedkov z minulých rokov   + 1 128,00 eur  ) 

   

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 

 

5. Dotácia pre TJ Tatran Turček 

Starostka obce Oľga Wagnerová informovala prítomných, že o dotácii pre TJ Tatran Turček sa 

už jednalo na predchádzajúcom zasadnutí. Požiadala pána zástupu Jána Teltscha, aby sa 

vyjadril k výške dotácie, na ktorej sa OZ dohodlo, že bude poskytnutá pre túto inštitúciu. 

Ján Teltsch -  oboznámil občanov obce, že dotáciu pre TJ Tatran Turček riešilo OZ na 

viacerých svojich pracovných zasadnutiach, v predošlých rokoch sa podľa jeho slov dotovala 

TJ Tatran Turček sumou necelých 2 000 eur, ktorá nebola postačujúca a obec na to doplácala 

niekoľko tisíc eur. OZ sa podľa jeho slov dohodlo na sume 4 400 eur, obec nebude v roku 



9 

 

2018 dotovať TJ Tatran Turček žiadnymi inými financiami. Suma bude zasielaná kvartálne 

/1 100 eur. 

Starostka obce informuje, že na minulom zasadnutí bola dotácia pre TJ vzatá len na vedomie, 

nakoľko je potrebné schválenie tejto dotácie, je potrebné nanovo preschváliť predmetné 

uznesenie. 

Mgr. Ondrej Veselovský – sa vyjadril, že vždy bude zastávať stanovisko, podľa ktorého by 

mala táto inštitúcia získavať financie aj z iných zdrojov (dotačných fondov a sponzorskej 

činnosti) 

Ján Teltsch – komentoval slová Mgr. Ondreja Veselovského v duchu myšlienky že obec 

prispieva momentálne pre TJ Tatran Turček s tým zámerom, aby bolo fungovanie futbalu 

v obci Turček zachované 

Ďalej prebehla diskusia medzi starostkou obce a zástupcom starostky obce ohľadom kosačky, 

ktorú TJ Tatran Turček zakúpila. 

Eva Stašáková –  oboznámila prítomných, že dotácia, ktorá sa poskytuje pre TJ Tatran Turček 

podlieha zúčtovaniu s obcou, finančné prostriedky, ktoré TJ neminie je potrebné vrátiť na 

účet obce, s čím súhlasila i pani starostka. Ďalej Eva Stašáková odporučila doplniť žiadosť 

o dotáciu, nakoľko podľa jej slov táto žiadosť nie je úplná a neobsahuje všetky náležitosti. 

Pani starostka dala na vedomie, že  v žiadosti od TJ bola suma 3 750 eur a je potrebné aby 

bola táto žiadosť naozaj doplnená. 

Ján Teltsch – doplnil k schvaľovaniu dotácie – že na pracovnom sedení bolo dohodnuté, že sa 

pre TJ schváli balík peňazí, s ktorým bude TJ disponovať, avšak od obce už nemôže požadovať 

ďalšie finančné príspevky v tom ktorom roku 

 

Uznesenie č.  24 /2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje dotáciu pre Telovýchovnú jednotu Tatran Turček, sídlo: 038 48 Turček 317, IČO: 

14221641 podľa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Turček v celkovej hodnote 

4 400,00 eur (slovom štyritisícštyristo eur). 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 
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5. Rôzne 

Žiadosť pána Tomáša Pittnera – predaj pozemku 

Oľga Wagnerová, starostka obce informovala o žiadosti pána Tomáša Pittnera, ktorý žiadal 

o jeden z predávaných pozemkov pri základnej škole (konkrétne parcela 54/6). Nakoľko táto 

žiadosť nebola v predpísanej forme, pán Pittner bol obecným úradom telefonicky 

upozornený na túto skutočnosť a fakt, že podmienky predaja sú vyvesené na úradnej tabuli. 

Pán Pittner podľa slov pani starostky odpovedal tým, že si pozrie tieto podmienky, ďalší 

postup však viac nezvolil.  

Ďalšie žiadosti občanov o pozemky 

Starostka obce ďalej všeobecne informuje o predchádzajúcich žiadostiach občanov 

o pozemkoch pri základnej škole.  

Žiadosť Jaroslav Frno, Turček  – odkúpenie pozemku parc. č. 54/6 + podiel cesty  

Milan Beňo, Puškinova 4610, Martin – odkúpenie pozemku 

K týmto dvom žiadostiam pani starostka informovala občanov a prítomných poslancov, že 

spôsob priameho predaja pozemkov nie je možný pre pracovníkov obce , preto požiadala 

právničku o vypracovanie uznesenia na možnosť obdobného predaja – obchodnou verejnou 

súťažou, nakoľko tento spôsob je v danom prípade možný. Starostka obce prečítala 

predmetné uznesenie a dala o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č.  25 /2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) SCHVAĽUJE 

 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov zámer predaja majetku - nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve 

obce Turček, nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne 

územie Horný Turček, zapísané na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom 

Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, a to pozemkov – parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape, nasledovne: 
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- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a  

- parcelné číslo 54/5, o výmere 1040 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 

 

- parcelné číslo 54/4, o výmere   345 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/4 a   

- parcelné číslo 54/6, o výmere   872 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1, t.j. spolu v celosti; 

 

- parcelné číslo 54/9, o výmere 1319 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

v spoluvlastníckom podiele 1/1; 

na základe obchodnej verejnej súťaže najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 

majetku stanovenej podľa osobitného predpisu - podľa znaleckého posudku číslo 

48/2018 zo dňa 11.07.2018, vypracovaného Ing. Jánom Simonidesom, Ul. Slobody 323/1, 

Turčianske Teplice, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad 

hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913094, bola všeobecná hodnota 

pozemkov stanovená nasledovne: 

 

- vo výške    514,05 € LV č. 323 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 6.198,40 € LV č. 323 - parc. č. 54/5 (1 040 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t.j. 

vo výške 6.712,45 € spolu za pozemky v celosti. 

 

- vo výške    514,05 € LV č. 323 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 5.197,12 € LV č. 323 - parc. č. 54/6 (872 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t.j. 

vo výške 5.711,17 € spolu za pozemky v celosti. 

- vo výške 13.097,67 € LV č. 323 - parc. č. 54/9 (1 319 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 

b) Ukladá starostke obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Turček 
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a zabezpečiť vyhodnotenie predložených súťažných návrhov s odporúčaním na 

rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

 

c) Poveruje starostku obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po 

vyhodnotení súťažných návrhov predložila návrh na schválenie prevodu vlastníctva 

majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže predkladateľovi víťazného súťažného 

návrhu. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 

 

Starostka obce vysvetlila, že týmto uznesením sa schvaľuje len zámer odpredaja 

predmetných pozemkov. 

Eva Stašáková – informovala občanov o tom, že žiadosť o predmetné pozemky si môže dať 

ktokoľvek, aby nedošlo k dezinformácii, že predaj pozemku je schválený rovno pracovníkovi 

obce 

Oľga Wagnerová – informovala všeobecne o stave pri záujemcoch o kúpu pozemkov, ktorých 

zámer predaja bol schvaľovaný na predchádzajúcom OZ a o tom, že teraz sa do verejnej 

súťaže môže prihlásiť hocikto 

Daniel Giertli – sa informoval, či po kúpe pozemkov (viď uznesenie vyššie) sú určené 

podmienky že kupujúci musí stavať do troch rokov. 

Oľga Wagnerová – sa vyjadrila k tejto otázke s tým, že tieto podmienky sa budú určovať 

v zmluve 

Eva Stašáková – sa spýtala pani starostky či môže takýmto spôsobom obmedziť vlastníctvo 

kupujúceho 

Ďalej prebehla diskusia medzi pani starostkou a Evou Stašákovou ohľadom otázky 

obmedzenia vlastníctva kupujúcich, pričom pani starostka sa vyjadrila, že nakoľko obec 

predáva tieto pozemky ako stavebné pozemky, nie lúky, do zmlúv sa bude dávať podmienka 

– nemožnosti odpredaja do 10 rokov od kúpy predmetných pozemkov, nie podmienka 

určenia doby do ktorej je potrebné začať so stavbou. Ak sa kupujúci rozhodne tento 

pozemok odpredať do tej doby, podľa pani starostky to bude obec ktorá odkúpi tento 

pozemok naspäť (nakoľko obec predmetné pozemky predáva za nízku cenu oproti iným 
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obciam – napr. obce pri Martine a pod.). Pani starostka vysvetľuje, že pani právnička tvrdí, že 

jedna obmedzujúca podmienka môže v zmluve byť. 

 

Róbert Takáts, Rovinka, žiadosť o prenájom pivníc  

Starostka obce informovala občanov o ktoré pivnice sa pri žiadosti pána Takátsa jedná (jedná 

sa o obecné pivnice pod pozemkom pána Takátsa, ktorý vlastní v obci Turček) Podľa slov pani 

starostky mal pán Takáts na pozemku vecné bremeno prechodu nájomcov predmetných 

pivníc. Nakoľko bývalí nájomcovia nemajú viac záujem o prenájom pivníc, starostka obce 

dáva na vedomie, že túto žiadosť dáva na prejednanie príslušnej komisii. 

Jana Tibenská, Hniezdne, žiadosť o predaj pozemku 

Starostka obce informuje občanov o aký pozemok sa jedná. Jedná sa o prístupový pozemok 

k domu pani Tibenskej na Dolnom Turčeku, pani starostka sa vyjadrila, že je proti predaju 

prístupových pozemkov, ale rozhodnutie je na OZ. 

Ján Teltsch – sa informuje ohľadom spôsobu, ktorý by bolo možné zvoliť pri odsúhlasení 

predaja, starostka sa vyjadruje s tým, že je potrebný znovu postup, pri ktorom by si mohol 

každý o tento pozemok požiadať. 

Prebehla diskusia medzi poslancami OZ a pani starostkou o bližšej špecifikácii tejto 

žiadosti, mostoch na Dolnom Turčeku, o možnosti vyhŕňania predmetnej prístupovej cesty 

a možných spôsoboch odpredaja v tomto prípade. Ján Teltsch , Matej Matúš a Eleonóra 

Filipčanová sa vyjadrili, že sú za schválenie odpredaja.  

Eva Stašáková –informuje poslancov OZ, že odpredaj je možný v prípadoch výnimiek zo 

zákona, ak sa jedná o priľahlú plochu k stavbe žiadateľa  i na základe osobitného zreteľa, 

nakoľko by bolo pre obec nevýhodné odpredávať túto parcelu priamym predajom 

Oľga Wagnerová – odporúča schváliť nasledovné uznesenie a dáva o ňom hlasovať: 

 

Uznesenie č.  26 /2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Ukladá Komisii výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia obce Turček 

prejednať   žiadosť o  prenájom pivníc od pána Róberta Takátsa, Krajná 699, Rovinka 

a žiadosť o predaj pozemku od pani Jany Tibenskej, Hniezdne 27. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 
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Žiadosť pána Jána Hanusa, Turček 162 o súčinnosť 

pri odstraňovaní škodovej udalosti na rodinnom dome 

Starostka obce Oľga Wagnerová predkladá na OZ žiadosť pána Jána Hanusa o súčinnosť pri 

odstraňovaní škodovej udalosti na rodinnom dome – v dôsledku nedokončenej regulácie 

potoka. 

Starostka obce požiadala o stanovisko Povodie Váhu a prečítala ich stanovisko, podľa 

ktorého pracovníci tejto spoločnosti vykonali obhliadku skutkového stavu a odpovedali 

s tým, že  nezodpovedajú za škody, ktoré vznikli pánovi Hanusovi na rodinnom dome. 

Vrámci rozpravy k tomuto problému starostka všeobecne informovala o regulácii potokov 

v obci. 

Výmena pece na obecnom úrade 

Starostka obce pripomína, že k výmene pece na obecnom úrade nebolo prijaté uznesenie. 

 

Žiadosť pani Zuzany Hirschnerovej, Turček 

Pani starostka prečítala žiadosť pani Zuzany Hirschnerovej, Turček ohľadom zhoršených 

medziľudských vzťahov v susedstve. K tomuto problému sa pani starostka vyjadrila, že 

i z druhej strany – od pána Horeckého bol podnet k tomu, že medziľudské vzťahy zo strany 

pani Hirschnerovej sú smerom k jeho rodine a jeho návštevám neúnosné.  

Diskusia k tejto problematike sa na OZ niesla v duchu toho, že je to nepríjemný stav, ale nie 

je v kompetencii obce aby tento stav bol vyriešený. Starostka obce oboznamuje občanov 

s tým, že túto žiadosť podala na OZ z toho dôvodu, že pani Hirschnerová si vyjadrenie OZ 

žiadala a taktiež všeobecne informovala o predchádzajúcich problémoch v tomto smere. 

 

Žiadosť o finančnú podporu okresných hasičov – Plameň 

Starostka obce informovala o žiadosti o finančný príspevok na akciu od okresných hasičov - 

Plameň, ktorú však už považuje za bezpredmetnú, nakoľko žiadali o finančný príspevok na 

jún 2018. Pripomenula že vždy sa na takéto akcie prispievalo a je dôležité prispievať hlavne 

na akcie obce. Všeobecne informovala o činnosti a kontrole príspevkov pre krúžky obce 

Turček. 
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7. Diskusia 

Dotácia zo ŽSK 

Mgr. Ondrej Veselovský – požiadal pani starostku aby informovala ohľadom schválenia 

dotácie 506,00 eur od Žilinského samosprávneho kraja na nafukovací hrad, ktorý bol použitý 

na akciu obce.  

Pani starostka sa vyjadrila k tejto dotácii tak, že finančné prostriedky zo ŽSK neboli ešte na 

účet obce zaslané a informovala o tom, že nie je spokojná s prístupom pracovníkov ŽSK 

k obci a jej osobe s konkrétnym popisom postupu, ktorý od obce požadujú. 

 

Objednávka ponožiek – beh okolo priehrady 

Pani starostka informovala, že Mgr. Ondrej Veselovský uhradil v dobrej vôli za obec 

prednostne tovar, ktorý bol potrebný na akciu „Beh okolo priehrady“. Po následnom 

uhradení tejto čiastky obcou, hlavný kontrolór obce žiadal firmu o vrátenie financií, ktoré 

zaslal, avšak neboli mu vrátené v plnej výške (rozdiel 123,30 eur). Firma sa ohradila s tým, že 

mala na túto transakciu dodatočné výdavky.  

 

Dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

Mgr. Ondrej Veselovský sa informoval aký je stav ohľadne dotácie na hasičskú zbrojnicu. Pani 

starostka informovala, že predpokladá že dotácia bude prijatá a rekonštrukcia sa bude 

vykonávať  s väčšou pravdepodopnosťou až po skončení jej funkčného obdobia. 

 

Výrub  stromov pri pani Prílepkovej 

Pani Mária Prílepková sa informovala ohľadom uskutočnenia výrubu dreviny za jej 

nehnuteľnosťou. Pani starostka Oľga Wagnerová informovala, že výrub stromov sa 

uskutočňuje v októbri a pod elektrickým napätím (ochranné pásmo) výrub stromov 

uskutočňovať nebude. Poškodené dreviny podľa slov pani starostky budú spílené.  

Prebehla diskusia ohľadom spiľovania stromov pod porušeným elektrickým vedením 

a nesvietení pouličného osvetlenia, výrube dreva, vykášaní trávy v potoku a postreku buriny 

obecnými pracovníkmi. 
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Triedenie odpadu 

Pán Roman Gombarček sa informoval ohľadom možnosti vyhlásenia oznamu do rozhlasu aby 

sa triedil odpad do veľkoobjemného kontajnera, ktorý spravuje obec. Pán Gombarček 

vysvetľuje, že v tomto kontajneri sa nachádzajú suroviny ako železo, drevo, plasty atď.. Pani 

starostka vrámci odpovede na túto problematiku oponuje, že obec vyhlasuje do rozhlasu, 

oznamuje občanom na vývesných tabuliach a letákmi do rodinných domov ako má občan 

triediť odpad. Ďalej pani starostka informuje, že občania, ktorí nevedia triediť odpad majú 

možnosť doniesť tento odpad do zberného dvora a pracovníci obce ho správne roztriedia. 

Ďalej pani starostka oboznámila prítomných o reálnych prípadoch netriedenia odpadu v obci, 

ktorých bola svedkom.  

Pani Anna Pražienková – požadovala od pani starostky informáciu, kto naukladal okná 

k veľkoobjemnému kontajneru 

Pani starostka – odpovedala na otázku pani Pražienkovej – že okná tam boli uložené pánom 

Hatinom a zákaz vybitia skiel zadala pani starostka, nakoľko kontajner na sklo je momentálne 

plný 

Pani Anna Pražienková – sa ďalej vyjadrila, že pri výmene okien v jej nehnuteľnosti zaplatila 

likvidáciu okien firme, ktorá jej výmenu okien uskutočňovala 

Pani starostka – dodala, že pán Hatina zaplatil vývoz kontajnera na komunálny odpad, 

nakoľko týmto spôsobom pani starostka zabezpečuje  príspevok na odvoz odpadu 

v individuálnych prípadoch 

Pán Roman Gombarček – sa informoval na to, akým spôsobom sú separované odevy, 

nakoľko v zbernom dvore bol svedkom toho, že sa tam odevy nachádzajú. Pani starostka 

vysvetlila, že odevy sa zbierajú na obecnom úrade a z Oravy chodí firma Dobrý anjel a odevy 

preberá na základe preberacích dokumentov. 

Pán Roman Gombarček – podotkol, že pri správnom separovaní papiera by obec mohla mať 

príjem. Pani starostka taktiež podotkla, že papier sa separuje a za jeho odvoz dostáva obec 

servítky, toaletný papier a pod. 

Pán Roman Gombarček – sa vyjadril i k separácii dreva, ktoré je možné ďalej použiť 

Pán Roman Gombarček – podotkol, že obecné náradie nie je v poriadku a pracovníci obce 

používajú súkromné náradie. 

Starostka obce informovala, že pracovať s tým ktorým náradím môže len ten pracovník, ktorý 

má na to povolenie. K používaniu súkromného náradia sa pani starostka ohradila. 
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Pán Roman Gombarček – sa vyjadril k separovaniu kovov zo zberného dvora  

Pani starostka sa vyjadrila k tomuto nápadu veľmi pozitívne (separácia hliníka, mosadze 

a pod.) a pri separovaní kovov zo zberného dvora bude podľa jej slov požadovať do 

budúcnosti pomoc pána Gombarčeka, s ktorým sa zhodli na tom, že tieto suroviny je 

možnosť dočasne uskladniť v priestoroch obecného úradu (skrine v pivniciach). Pani 

starostka dodala, že sama odvezie tieto suroviny a vyjadruje spokojnosť s novou firmou, 

ktorá odváža železný šrot a podotkla že príjem za železný šrot je vždy použitý na akcie pre 

deti, alebo na výdavky pre deti do materskej školy. 

 

Pani starostka dáva po poslednom príspevku návrh poslancom OZ na ukončenie diskusie. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

           Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite) Prítomní: 4 

 

8. Záver 

Pani starostka Oľga Wagnerová ukončuje zasadanie obecného zastupiteľstva. Ďakuje za účasť 

a  záujem občanov o veci verejné a pozýva na akciu, ktorá sa bude konať 24. 10. 2018 

o 16:00 hod. v dome kultúry pre všetkých občanov s vystúpením Ivana Ožváta. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18:53 hod. 

 

V Turčeku 5. 9. 2018 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

.................................................. 

           Silvia Vrbová 

 

 

.................................................. 

             Ján Teltsch                                                          .................................................. 

 

                            Oľga Wagnerová 

             starostka obce 


