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Zápisnica 
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 22.10.2018 o 17.00 hod 
v Dome kultúry v Turčeku 

 
Prítomná :  
Oľga Wagnerová, starostka obce Turček 
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský – prítomný od bodu 4 
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Ján Teltsch, Jozef Grajciar, Silvia Vrbová, Božena Lacková, Eleonóra Filipčanová 
 
Ospravedlnení poslanci: Matej Matúš 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starostka obce privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Jozef Grajciar, Božena Lacková 
Návrhová komisia –  Silvia Vrbová, Ján Teltsch 
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. Obchodná verejná súťaž 1/2018 

      3.   Odpredaj pozemku v k. ú. Dolný Turček 

      4.   Prenájom pivníc v k. ú. Horný Turček 

5.   Rôzne 

      6.   Záver      
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2. Obchodná verejná súťaž 1/2018 
Starostka obce konštatovala, že Obchodná verejná súťaž 1/2018 prebehla podľa zákonom 
stanoveného postupu a navrhla prijať uznesenie na odpredaj pozemku C-KN 54/6 a časti 
parcely 54/4. Poslanci OZ nemali žiadne výhrady k odpredaju predmetných pozemkov. 
 
Uznesenie č. 27/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku: 

 

a) berie na vedomie plnenie Uznesenia č. 25/2018 prijatého na 4. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Turčeku zo dňa 03.09.2018, 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; 

 

- 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. 

 

Zámer prevodu vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej súťaže a 

výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy bol, v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 3 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 04.09.2018. 

 



 3 

b) schvaľuje podmienky obchodnej verejne súťaže, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. 

b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe 

ktorých sa má realizovať prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce, a v zmysle 

ktorých boli podávané návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy. Podmienky obchodnej verejnej 

súťaže obec uverejnila na úradnej tabuli a internetovej stránke obce minimálne na 15 dní 

pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže, t.j. od 04.09.2018 

do 04.10.2018. 

 

c) schvaľuje prevod vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej 

súťaže, a to 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 54/6, o výmere   872 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria 

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

 

v prospech kupujúceho – Jaroslav Frno, rodený     , nar.           , trvale bytom                
                       ,     do jeho výlučného vlastníctva (1/1), za kúpnu cenu 
 

- vo výške    515,- € LV č. 323 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 5.200,- € LV č. 323 - parc. č. 54/6 (872 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t.j. 

vo výške 5.715,- € (slovom: Päťtisícsedemstopätnásť euro) spolu za pozemky v celosti, 

 
teda za celý predmet kúpy, ktorá bola stanovená na základe výsledku 
vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 08.10.2018 za ponúknutú kúpnu cenu 
vybratého účastníka – víťaza obchodnej verejnej súťaže, t.j. kupujúceho, v zmysle 
cenovej ponuky kupujúceho zo dňa 01.10.2018, ktorá cena, v súlade 
s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, je najvyššia cena predložená 
navrhovateľom, a zároveň vyššia ako minimálna cena, za ktorú Obec Turček 
ponúkala na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti, stanovená podľa osobitného 
predpisu - podľa znaleckého posudku 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 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. 
 

 

d) ukladá starostke obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam, v 

zmysle prijatého uznesenia 

 

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

zmluva k nehnuteľnostiam nebude uzavretá do 30 dní po prijatí tohto uznesenia. 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 
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Za: 5  Proti:   0  Zdržali sa: 0 Prítomní: 5 

 
 
3. Odpredaj pozemku v k. ú. Dolný Turček 

 

Starostka obce informovala občanov, že pani Tibenská si podala žiadosť o odkúpenie parcely 

č. C-KN 266 v k. ú. Dolný Turček. Starostka obce vysvetlila, že predmetný pozemok slúži 

ako prístupová cesta k rodinnému domu pani Tibenskej a nie je prístupovou cestou 

k žiadnemu inému pozemku. Starostka obce navrhla prijať uznesenie, aby sa predmetný 

pozemok pani Tibenskej odpredal. Poslanci OZ nemali žiadne výhrady k odpredaju 
predmetného pozemku. 
 

Uznesenie č. 28/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) SCHVAĽUJE 

 

zámer Obce Turček predať majetok - nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v okrese Turčianske 

Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Dolný Turček, a to pozemok – parcela 

registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 266, o výmere 164 m2, druh 

pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, 

ktorý je evidovaný ako pozemok - parcely registra „E“ evidované na mape určeného 

operátu, parcelné číslo 2261 o výmere 4512 m2, druh pozemku Ostatná plocha, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 50 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, v prospech žiadateľov – Jana 

Tibenská, rod.         , nar.           , trvale bytom                   a manžel Michal Tibenský, rod.          

         , nar.            , trvale bytom             ,   uvedených v žiadosti o odkúpenie pozemku zo 

dňa 11.07.2018, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

 

 s týmito podmienkami: 

 

- kupujúci uhradia náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelom  

prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku na kupujúcich, najneskôr v deň 

úhrady kúpnej ceny 

 

- kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 

kupujúcich do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 

 

- kupujúci zaplatia kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 

 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Obec Turček sa rozhodla previesť svoj majetok – uvedený pozemok, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, na kupujúcich - Janu Tibenskú a jej manžela Michala Tibenského; 

kúpna cena za predmet kúpy bola schválená vo výške 5,- €/m2, t.j. vo výške 820,- € 

(slovom: Osemstodvadsať euro) za celý predmet kúpy. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prevod uvedeného pozemku za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že pozemok sa nachádza v intraviláne obce, 

nie je prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku a z oboch strán bezprostredne 
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susedí s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich. Kupujúci pozemok užívajú ako 

prístupovú cestu k svojim pozemkom, pravidelne ho udržiavajú a čistia, a preto sa Obec 

Turček rozhodla previesť uvedený pozemok práve na kupujúcich. 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

 

Za: 5  Proti:   0  Zdržali sa: 0 Prítomní: 5 

 

 

 

 

4. Prenájom pivníc v k. ú. Horný Turček 

 

Starostka obce informovala, že pán Takáts si podal žiadosť o prenájom dvoch pivníc 
nachádzajúcich sa na parcele č. C-KN 687/1 v k. ú. Horný Turček, ktoré užíval už v minulosti. 
Starostka obce navrhla prijať uznesenie, aby sa predmetný pozemok s dvoma pivnicami 
pánovi Takátsovi prenajal. Poslanci OZ nemali žiadne výhrady k prenájmu pivníc. 
 
Uznesenie č. 29/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

b) SCHVAĽUJE 

 

zámer Obce Turček prenajať majetok – nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Turček, 

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

Turček, nezapísané na liste vlastníctva a to: 

 

- dve pivnice, stavby bez súpisného čísla, nachádzajúce sa na pozemku - parcela registra 

„C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 687/1, o výmere 9739 m2, druh 

pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti 

nezaložený, ktorý je evidovaný ako pozemok - parcely registra „E“ evidované na 

mape určeného operátu, parcelné číslo 2009/1 o výmere 9602 m2, druh pozemku 

Ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom 

Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce 

Turček, ako je to vyznačené v situačnom náčrte v prílohe tohto uznesenia (ďalej len 

“pivnice”), v prospech žiadateľa – Ing. Róbert Takáts, rod.       , nar.           , trvale 

bytom                     , uvedeného v žiadosti o prenájom nehnuteľnosti zo dňa 

30.08.2018, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Obec Turček sa rozhodla prenajať dve pivnice nájomcovi Ing. Róbertovi Takátsovi, ktorý 

uvedené pivnice užíval už v minulosti, pričom pivnice sa nachádzajú na pozemku, ktorý 

bezprostredne susedí s pozemkom C-KN parcelné číslo 238/3, k. ú. Horný Turček, ktorý 

je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Nájom za predmet nájmu bude, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, bezodplatný, nakoľko pivnice sa nachádzajú v havarijnom stave a je 

potrebná okamžitá sanácia nosnej konštrukcie obidvoch pivníc, ktoré bude realizovať 

nájomca na svoje vlastné náklady. Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim 

prenájom uvedených pivníc za vyššie uvedených podmienok je ich havarijný stav, ktorý je 

potrebné okamžite riešiť, pričom obec nemá možnosť, ani záujem predmetné pivnice 
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účelným spôsobom využiť a sanácia havarijného stavu sa javí ako neúčelne vynaložená 

investícia. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

 

Za: 5  Proti:   0  Zdržali sa: 0 Prítomní: 5 

 
 
 
5. Rôzne: 

a) Úprava rozpočtu  
Starostka obce prečítala návrh uznesenia, ktoré pripravila ekonómka obce p. Mgr. Eva 
Stašáková. Starostka obce odporučila uznesenie prijať. Poslanci OZ nemali žiadne výhrady 
k úprave rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 30/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje úpravu rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočtovým 

opatrením č. 5/2018 nasledovne: 

 

Bežné príjmy 

223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                + 5 100 € 

133 001 Daň za psa                                                                                                           + 600 € 

292 012 Príjmy z dobropisov                                                                                         + 1 210 € 

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva                                                              + 20 € 

133 013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                                       + 300 € 

292 017 Príjmy z vratiek                                                                                                   + 800 € 

Spolu                                                                                                                                 8 030 € 

 

Bežné výdavky 

0810 600 Bežné výdavky – Rekreačné a športové služby (TJ+futbal)                          + 4 400 € 

0820 600 Bežné výdavky – Kultúrne služby (dom kultúry, akcie)                               + 3 000 € 

0620 600 Bežné výdavky – Rozvoj obcí (bager)                                                           + 2 000 € 

0111 600 Bežné výdavky – Výkonné a zákonodarné orgány (OcÚ)                            + 2 297 €  

Spolu                            11 697 € 

 

Kapitálové príjmy 

233 001 Príjem z predaja pozemkov                                                                               10 627 € 

Spolu                                                                                                                               10 627 € 

 

Kapitálové výdavky 

0810 700 Kapitálové výdavky (TJ rekonštrukcia a modernizácia)                                   2 500 € 

Spolu                                                                                                                                 2 500 € 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

 

Za: 5  Proti:   0  Zdržali sa: 0 Prítomní: 5 

 
 
 
 



 7 

b) návrh dodatku k VZN č. 8/2011 zo dňa 13.12.2011 
 
Starostka obce informovala, že predmetné VZN neobsahovalo poplatok za urnový hrob. 
Starostka obce navrhla poplatok za prenájom urnového miesta 1,-EUR za rok. Poslanci OZ 
nemali žiadne výhrady k návrhu dodatku k VZN č. 8/2011. 
 

Uznesenie č. 31/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

predkladá návrh dodatku k VZN č. 8/2011 zo dňa 13.12.2011: 

- doplnenie do Čl. 17: Prenájom miesta na 15 rokov – urnový hrob 15€ 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

 

Za: 5  Proti:   0  Zdržali sa: 0 Prítomní: 5 

 
 
c) zrušenie Uznesenia č. 6/2018 zo dňa 19.3.2018 
 
Starostka obce informovala, že Ing. Milan Straka neuhradil kúpnu cenu k odpredaju parcely 
C-KN 41 v k. ú. Horný Turček. Starostka obce navrhla, aby sa Uznesenie č. 6/2018, ktorým sa 
schválil odpredaj predmetného pozemku zrušilo. Pán poslanec Ján Teltsch podotkol, že pán 
Straka si v budove na predmetnom pozemku urobil sklad a navrhol, aby obec Turček zaslala 
list pánovi Strakovi na vypratanie budovy.  
 
Uznesenie č. 32/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

ruší Uznesenie č. 6/2018 zo dňa 19.3.2018 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

 

Za: 5  Proti:   0  Zdržali sa: 0 Prítomní: 5 

 
 
 
d) žiadosť starostky obce o preplatenie dovolenky za rok 2016 
 
Starostka obce informovala, že si podala žiadosť o preplatenie 5 dní dovolenky za rok 2016 
nakoľko ju nevyčerpala z dôvodu dlhodobej PN a povodní v obci. Poslanci OZ nemali žiadne 
výhrady. 
 
 
Uznesenie č. 33/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje žiadosť Oľgy Wagnerovej, starostky obce Turček o preplatenie dovolenky za rok 

2016 v počte 5 dní v plnom rozsahu 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

 

Za: 5  Proti:   0  Zdržali sa: 0 Prítomní: 5 
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6. Záver 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oľga Wagnerová, starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Jozef Grajciar                              Božena Lacková                                 Zapísal: Jaroslav Frno 


