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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 18.12.2018 o 17.00 hod 
v zasadačke Obecného úradu v Turčeku 

 
Prítomný :  
Ján Teltsch, starosta obce Turček 
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský 
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, PaedDr. Monika Gombošová, Milan Matúš 
 
Ospravedlnení poslanci: Bc. Jana Pittnerová 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Milan Matúš, Jozef Vrzgula 
Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner 
Zapisovateľ – Jaroslav Frno 
 
 
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku  

 
Starosta obce Ján Teltsch prečítal návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý 
bol nasledovný: 
 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku  

3. Kontrola uznesení 

      4.   Zriadenie návrhovej komisie 

      5.   Zriadenie stálych komisií obecného zastupiteľstva v Turčeku – zvolenie predsedov,  

            členov a vymedzenie úloh komisií 

6.   Poverenie poslanca zvolávať zasadanie obecného zastupiteľstva 

      7.   Plat starostu 

      8.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2019  

             a finančnému výhľadu na roky 2020 a 2021 

      9.   Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na rok 2019, 2020 a 2021 

      10. Zriadenie dočasných komisií určených na inventarizáciu majetku k 31.12.2018 

      11: Úprava rozpočtu MŠ 2018 

      12. Návrh na zástupcu starostu obce a zástupcu sobášiaceho 

      13. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 13/2013 zo dňa 25.3.2013 o finančnom limite pre    

            mobilný telefón starostu obce 

      14. Doriešenie priameho predaja č. 03/2018 k odpredaju parciel č. C-KN 54/4, 54/5 a 54/9  

            v k. ú. Horný Turček 

      15. Diskusia 

      16. Záver      
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Uznesenie č. 38/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 18. 12. 2018 

nasledovne: 
1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

3. Kontrola uznesení 

4. Zriadenie návrhovej komisie 

5. Zriadenie stálych komisií obecného zastupiteľstva v Turčeku – zvolenie 

predsedov, členov a vymedzenie úloh komisií 
6. Poverenie poslanca zvolávať zasadania obecného zastupiteľstva 

7. Plat starostu 

8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2019 

a finančnému výhľadu na roky 2020 a 2021 

9. Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na rok 2019, 2020 a 2021 

10. Zriadenie dočasných komisií určených na inventarizáciu majetku k 31. 12. 2018 

11. Úprava rozpočtu MŠ 2018 

12. Návrh na zástupcu starostu obce a zástupcu sobášiaceho 

13. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 13/2013 zo dňa 25.3.2013 o finančnom limite pre 

mobilný telefón starostu obce 

14. Doriešenie priameho predaja č. 03/2018 k odpredaju parciel č. C - KN 54/4, 54/5 a 

54/9 v k. ú. Horný Turček 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

 

Uznesenie č. 39/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 18. 12. 

2018 nasledovne: 

- do bodu programu č. 11 úprava rozpočtu MŠ sa doplňuje návrh na úpravu 

rozpočtu obce  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

3. Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesení predniesol hlavný kontrolór obce Turček p. Mgr. Ondrej Veselovský. 

 

Uznesenie č. 40/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva, 

ktorú vykonal hlavný kontrolór obce Turček Mgr. Ondrej Veselovský 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti:    0  Zdržali sa: 0       Prítomní:        4 
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4. Zriadenie návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol zriadiť stálu návrhovú komisiu a jej členov. Žiadny z poslancov nemal 

k návrhu výhrady. 

 

Uznesenie č. 41/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje komisiu pre vypracovávanie návrhov uznesení v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nasledovnom zložení: 

Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Jaroslav Frno – člen komisie 

Jozef Hirschner – člen komisie 

b) vymedzuje úlohy návrhovej komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení nasledovne: komisia je zriadená ako poradný a kontrolný orgán obecného 

zastupiteľstva, komisia bude k prerokúvaným bodom programu predkladať návrhy uznesení 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 
 

      5.   Zriadenie stálych komisií obecného zastupiteľstva v Turčeku – zvolenie predsedov,  

            členov a vymedzenie úloh komisií 

 

Starosta obce navrhol zriadiť 4 komisie a to Komisiu finančnú, inventarizačnú, škodovú 

a likvidačnú, Komisiu sociálnu, ochrany verejného poriadku, Komisiu kultúry, školstva, 

športu a Komisiu výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia. Starosta 

obce navrhol členov komisií, žiadny z poslancov nemal k návrhu výhrady. 

 

 

Uznesenie č. 42/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje Komisiu finančnú, inventarizačnú, škodovú a likvidačnú v súlade s § 15 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

PaedDr. Monika Gombošová – predseda komisie  

Bc. Jana Pittnerová - člen komisie  

Milan Matúš - člen komisie 

Mgr. Eva Stašáková – člen komisie 

c) vymedzuje úlohy komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení nasledovne:  

1.  Predkladá návrh na rozpočet obce 

2. Podieľa sa na príprave interných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s tým 

súvisiacich smerníc 

3.  Podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce 

4. Vyjadruje sa ku každej zmluve v súvislosti s odpredajom, prenájmom resp. správou 

obecného majetku pred prerokovaním zmluvy v obecnom zastupiteľstve 

5.  Rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce výšku pokuty 

6.  V rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným 
zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov 
obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ktoré súvisia 
s činnosťou komisie 
7.  V rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života 
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Obce v rámci činnosti komisie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi 
zaoberať a o výsledku 
komisiu informovať, 
8.  V rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení 
obecného zastupiteľstva, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a 
petícií obyvateľov obce, ktoré súvisia s činnosťou komisie 
9. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

Uznesenie č. 43/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje Komisiu sociálnu, ochrany verejného poriadku v súlade s § 15 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Bc. Jana Pittnerová - predseda komisie   

Jozef Vrzgula - člen komisie 

Jozef Hirschner - člen komisie 

c) vymedzuje úlohy komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení nasledovne:  

1. Navrhuje stanoviská k opatrovateľskej činnosti a k stravovaniu dôchodcov 

2. Podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce v sociálnej oblasti a v oblasti 

verejného poriadku 

3. V rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným 
zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov 
obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ktoré súvisia 
s činnosťou komisie 
4.  V rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života 
Obce v rámci činnosti komisie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi 
zaoberať a o výsledku 
komisiu informovať, 
5.  V rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení 
obecného zastupiteľstva, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a 
petícií obyvateľov obce, ktoré súvisia s činnosťou komisie 
6. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

Uznesenie č. 44/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje komisiu Komisia kultúry, školstva, športu v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Milan Matúš - predseda komisie  

PaedDr. Monika Gombošová - člen komisie 

Bc. Jana Pittnerová - člen komisie 

c) vymedzuje úlohy komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení nasledovne:  
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1. Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávajúcich podujatí, pričom navrhuje 

hlavné obecné podujatia a podieľa sa na ich organizovaní 

2. Spolupracuje s vedením Materskej školy pri organizovaní podujatí celoobecného 

a školského charakteru 

3. Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými osobami 

pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci 

4. Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku 

dotácie z obecného rozpočtu 

5. Predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných 

obcou 

6. Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci  

7. V rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným 
zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov 
obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ktoré súvisia 
s činnosťou komisie 
8.  V rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života 
Obce v rámci činnosti komisie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi 
zaoberať a o výsledku 
komisiu informovať, 
9.  V rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení 
obecného zastupiteľstva, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a 
petícií obyvateľov obce, ktoré súvisia s činnosťou komisie 
10. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

 

Uznesenie č. 45/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) zriaďuje Komisiu výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia v súlade 

s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Jozef Hirschner - predseda komisie 

Jozef Vrzgula - člen komisie 

Milan Matúš - člen komisie 

c) vymedzuje úlohy komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení nasledovne:  

1. Komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k výstavbe v obci  
2. Je stálou komisiou pre zabezpečenie verejného obstarávania tovarov a služieb pri 
zákazkách s nízkou  hodnotou 
3. Navrhuje v súčinnosti s komisiou pre verejný poriadok, sociálne záležitosti a sťažnosti resp. 
sa       
      vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev  
4. Kontroluje stav miestnych komunikácii, navrhuje formy ich opravy, údržby a odvodnenia  
5. Rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav  
6. Navrhuje a odporúča výrub stromov v obci 
7. Kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci 
8. Kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby po 
výrube    
     stromov 
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9. Rieši problémy odpadového hospodárstva, nelegálnych skládok a znečisťovania verejného 

priestranstva 

10. Navrhuje úpravu verejných priestranstiev v obci 

11. V rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným 
zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov 
obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ktoré súvisia 
s činnosťou komisie 
12.  V rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života 
Obce v rámci činnosti komisie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi 
zaoberať a o výsledku 
komisiu informovať, 
13.  V rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení 
obecného zastupiteľstva, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a 
petícií obyvateľov obce, ktoré súvisia s činnosťou komisie 
14. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 
 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

 

6. Poverenie poslanca zvolávať zasadania obecného zastupiteľstva 

Starosta obce navrhol poveriť pána poslanca Jozefa Vrzgulu zvolávaním a vedením 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Žiadny z poslancov nemal k návrhu výhrady. 

 

 

Uznesenie č. 46/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Poveruje poslanca Jozefa Vrzgulu  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

 

7. Plat starostu 

Starosta obce prečítal, akým spôsobom sa určuje plat starostu. Pani poslankyňa PaedDr. 

Monika Gombošová oznámila, že poslanci OZ v Turčeku sa po konzultácií dohodli zvýšiť 

plat starostu o 20%. 

 

 

Uznesenie č. 47/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 20 % v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti:    0  Zdržali sa: 0       Prítomní:        4 
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8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2019 

a finančnému výhľadu na roky 2020 a 2021 

 

Hlavný kontrolór obce Turček p. Mgr Ondrej Veselovský konštatoval, že rozpočet na r. 2019 

bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote a odporučil ho schváliť. Hlavný kontrolór obce 

upozornil na nevyplatené faktúry za rok 2018 a na to, že sa bude musieť bývalej starostke 

obce vyplatiť odstupné, kde dlh obce môže narásť do výšky cca 30 000 EUR, s čím sa bude 

musieť vysporiadať nový starosta obce. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 48/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja 

Veselovského k návrhu rozpočtu na rok 2019 a finančnému výhľadu na rok 2020 a 2021 

vypracovaného v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

9. Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na rok 2019, 2020 a 2021 

Starosta obce prečítal návrh viacročného rozpočtu obce Turček na rok 2019, 2020 a 2021. 

Žiadny z poslancov OZ nemal k návrhu výhrady. 

 

 

Uznesenie č. 49/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje rozpočet obce Turček na rok 2019 podľa predloženého návrhu, bez uplatňovania 

programov obce,  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  

a § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom celkové rozpočtové príjmy obce Turček pre 

rok 2019 sú plánované na 312 970 eur a celkové rozpočtové  výdavky obce Turček pre rok 

2019 sú plánované na 312 970 eur. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

Uznesenie č. 50/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

  

berie na vedomie návrh rozpočtu obce Turček na roky 2020 a 2021 zostavený v súlade 

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

predloženého návrhu nasledovne: 

Celkové príjmy rozpočtu obce Turček pre rok 2020:   303 585 eur 

Celkové výdavky rozpočtu obce Turček pre rok 2020: 303 585 eur 

Celkové príjmy rozpočtu obce Turček pre rok 2021:   303 585 eur 

Celkové výdavky rozpočtu obce Turček pre rok 2021: 303 585 eur 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti:    0  Zdržali sa: 0       Prítomní:        4 
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10. Zriadenie dočasných komisií určených na inventarizáciu majetku k 31.12.2018 

Starosta obce prečítal návrh dočasných komisií a ich členov. Žiadny z poslancov OZ nemal 

k návrhu výhrady. 

 

 

Uznesenie č. 51/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje dočasné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Turček 

v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nasledovnom zložení: 

1. Ústredná inventarizačná komisia 
Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Jozef Hirschner – člen komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

2. Obecný úrad Turček 

PaedDr. Monika Gombošová – predseda komisie 

Bc. Jana Pittnerová – člen komisie 

Anna Ulbrichtová – člen komisie 

3. Požiarna zbrojnica 
Milan Matúš – predseda komisie 

Karol Pittner – člen komisie 

Jozef Hirschner – člen komisie 

4. Materská škola 
Bc. Jana Pittnerová – predseda komisie 

Renáta Dudíková – člen komisie 

Marta Hirschnerová – člen komisie 

5. Dom kultúry 
Jozef Hirschner – predseda komisie 

Jaroslav Frno – člen komisie 

Alena Adamcová – člen komisie 

6. ČOV 
Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

Pracovník TURVOD-u 

7. Telovýchovná jednota 
Jozef Hirschner – predseda komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

Bc. Jana Pittnerová – člen komisie 

 

b) vymedzuje úlohy inventarizačných komisií v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení nasledovne:   

komisie vykonajú inventarizáciu majetku a záväzkov obce Turček v určenom útvare, v období 

od 19. decembra 2018 do 22. januára 2019, aby boli pripravené na spracovanie v účtovníctve 

obce a prípadné zmeny mohli byť zapracované do účtovnej závierky obce. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti:    0  Zdržali sa: 0       Prítomní:        4 
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11. Úprava rozpočtu MŠ a úprava rozpočtu obce 

 

Návrh úpravy rozpočtu MŠ a úpravy rozpočtu obce prečítala ekonómka obce p. Mgr. Eva 

Stašáková. K úprave rozpočtov nemal žiadny z poslancov OZ výhrady. 

 

 

 

Uznesenie č. 52/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

  

a) schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018 v súlade s ustanovením § 14 

ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov nasledovne: 

 

 

 Návrh úpravy rozpočtu obce Turček k 18. 12. 2018 v €/rozpočtové opatrenie č. 7/2018 

Príjmy bežného rozpočtu 

Kód 
zdroja 

Položka Názov 
Navýšenie 

príjmov 
Zníženie 
príjmov 

Úprava 
rozpočtu 

 (+,-) 

41 111 003 
Výnos dane z príjmov poukázaný 
územnej samospráve 

4 840,00   4 840,00 

41 133 001 Daň za psa 550,00   550,00 

41 133 013 
Daň za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

1 300,00   1 300,00 

41 212 003 
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a 
objektov 

2 100,00   2 100,00 

72g 223 002 Za školy a školské zariadenia/MŠ 100,00   100,00 

41 212 004 
Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky a náradia 

  50 -50,00 

41 223 001 
Poplatky a platby za predaj výrobkov, 
tovarov a služieb 

7 700,00   7 700,00 

41 292 017 Príjmy z vratiek 1 700,00   1 700,00 

41 292 019 Príjmy z refundácie 1 060,00   1 060,00 

72 j 292 027 Ostatné príjmy /MŠ 287,00   287,00 

x Spolu x 19 637,00 50 19 587,00 

      

Výdavky bežného rozpočtu 

Kód 
zdroja 

Položka Názov 
Navýšenie 
výdavkov 

Zníženie 
výdavkov 

Úprava 
rozpočtu 

 (+,-) 

41 0111 
600 Bežné výdavky - Výkonné a 
zákonodarné orgány 

8 871,00   8 871,00 

41 0620 600 Bežné výdavky - Rozvoj obcí 4 900,00   4 900,00 

41 0810 
600 Bežné výdavky - Rekreačné a 
športové služby 

4 130,00   4 130,00 
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41 0820 600 Bežné výdavky - Kultúrne služby 5 000,00   5 000,00 

72j 09111 
600 Bežné výdavky - Predprimárne 
vzdelávanie 

287,00   287,00 

72g 09111 
600 Bežné výdavky - Predprimárne 
vzdelávanie  

100,00   100,00 

x Spolu x 23 288,00 0 23 288,00 

      

Príjmy kapitálového rozpočtu 

Kód 
zdroja 

Položka Názov 
Navýšenie 

príjmov 
Zníženie 
príjmov 

Úprava 
rozpočtu 

 (+,-) 

43 233 001 Príjmy z predaja pozemkov 16 340,00   16 340,00 

x Spolu x 16 340,00 0 16 340,00 

      
      

Výdavky kapitálového rozpočtu 

Kód 
zdroja 

Položka Názov 
Navýšenie 
výdavkov 

Zníženie 
výdavkov 

Úprava 
rozpočtu 

 (+,-) 

43 810 
700 Kapitálové výdavky - Rekreačné 
služby a športová oblasť 

2 500,00   2 500,00 

x Spolu x 2 500,00 0 2 500,00 
 

 

b) ruší uznesenie č. 30/2018 o zmene rozpočtu obce zo dňa 22. 10. 2018  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

 

12. Návrh na zástupcu starostu obce a zástupcu sobášiaceho 

Starosta obce oznámil, že za zástupcu starostu poverí pani poslankyňu PaedDr. Moniku 

Gombošovú.  

 

 

Uznesenie č. 53/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie informáciu starostu obce Jána Teltscha, že za zástupcu starostu poveruje 

poslankyňu PaedDr. Moniku Gombošovú podľa § 13 b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

 

 

 

Poslanci OZ sa dohodli, že za náhradného sobášiaceho poveria pani poslankyňu PaedDr. 

Moniku Gombošovú. 
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Uznesenie č. 54/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

poveruje na základe § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, poslankyňu PaedDr. Moniku Gombošovú za náhradného sobášiaceho, 

pred ktorým môžu snúbenci urobiť  vyhlásenie o uzavretí manželstva. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

 

13. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 13/2013 zo dňa 25.3.2013 o finančnom limite pre mobilný 

telefón starostu obce 

Starosta obce informoval, že tel. číslo 0905655210 používa bývalá starostka obce už ako 

súkromné tel. číslo a tým pádom sa jedná o bezpredmetné uznesenie. Taktiež starosta obce 

informoval, že jeho súkromné tel. číslo previedol na obec. 

 

 

Uznesenie č. 55/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

ruší uznesenie č. 13/2013 písm. a) a b) zo dňa 25. 3. 2013  ohľadom určenia finančného 

limitu pre mobilný telefón  bývalej starostky obce s telefónnym číslom 0905 655 210.  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 

 

 

14. Doriešenie priameho predaja č. 03/2018 k odpredaju parciel č. C-KN 54/4, 54/5, 54/9 v  

k. ú. Horný Turček 

Starosta obce informoval, že je v záujme obce predmetné pozemky odpredať, navrhuje, aby sa 

k parcele 54/9 pričlenil vedľajší pozemok a následne sa vytvorili dve väčšie parcely, ktoré 

ponúkne obec opätovne na predaj. 

 

 

 

Uznesenie č. 56/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

 

a) SCHVAĽUJE 

     zrušenie časti písmena a) uznesenia č. 19/2018 prijatého na 3. zasadnutí OZ 

v Turčeku zo dňa 27.06.2018, na základe ktorej bol, podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválený zámer priameho 

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

v spoluvlastníckom podiele 1/1. 

 

Ostatné časti predmetného uznesenia č. 19/2018 prijatého na 3. zasadnutí OZ v Turčeku 

zo dňa 27.06.2018 zostávajú nezmenené. 

 

Dôvod zrušenia predmetnej časti uznesenia je skutočnosť, že doterajší priebeh priameho 

predaja nenaplnil účel, ktorý obec očakávala, preto ustanovená komisia, po vyhodnotení 

predložených cenových ponúk záujemcov, na svojom zasadnutí dňa 28.11.2018, navrhla 

zámer priameho predaja k zostávajúcim stavebným pozemkom, ktoré boli predmetom 

opätovného zverejnenia, zrušiť. 

 

V ďalšom pokračovaní zámeru predaja stavebných pozemkov má Obec Turček v úmysle 

pričleniť, na základe novo vypracovaného geometrického plánu, k existujúcim pozemkom 

ďalší pozemok vo vlastníctve obce, ktoré následne prerozdelí s cieľom vytvoriť nové 

stavebné pozemky, konečným výsledkom čoho je predpoklad dosiahnutia vyššieho príjmu 

do rozpočtu obce, v dôsledku predaja takto novovytvorených pozemkov, ktoré má obec 

záujem odpredať prioritne obyvateľom Obce Turček. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

 

 
 
 

15. Diskusia 
 
Hlavný kontrolór obce informoval občanov, že projekt z eurofondov na rekonštrukciu 
Požiarnej zbrojnice v Turčeku bol úspešný, a v roku 2019 prebehne jej rekonštrukcia. 
 
Pán Gombarček sa opýtal, čí nemá obec v záujme vytvoriť v budove bývalej základnej školy 
nájomné byty. Starosta obce mu odpovedal, že už prebehlo stretnutie s projektantmi a 
obec je tejto myšlienke naklonená. 
 
Pán Gombarček sa opýtal, či by nebolo možné v obci vytvoriť triedičku odpadov. Na to mu 
starosta obce a poslanci odpovedali, že odpad sa triedi aj v obci v rámci možností. Pani Oľga 
Wagnerová odpovedala, že obec ma vypracovanú zmluvu o triedení odpadu s firmou 
NATURPACK. Starosta obce informoval, že obec bude musieť znížiť vývoz veľkokapacitných 
kontajnerov, nakoľko neustály vývoz stojí obec veľké množstvo peňazí. Pán poslanec Jozef 
Vrzgula navrhol, aby sa v obci zriadil zberný dvor, ktorý by bol oplotený a sprístupnený 
občanom napríklad tri dni v týždni. Starosta obce mu odpovedal, že k danej problematike si 
bude musieť spoločne so všetkými poslancami sadnúť a nájsť spoločné riešenie. 
 
Pán Gombarček sa opýtal, či by mohla obec finančne prispievať pracovníkom z Úradu práce, 
ktorí pracujú pre obec. Starosta obce odpovedal, že spolu s poslancami OZ sú vo funkcii 
krátko a k tejto otázke dajú odpoveď na ďalšom zasadnutí OZ. 
 
Pán Roháč sa opýtal starostu obce kde je obecné auto, keďže ho videl jazdiť len na 
súkromnom automobile. Starosta obce mu odpovedal, že obecné auto riadne prevzal a je 
odstavené v jeho dvore. Starosta obce informoval, že v budúcnosti by chcel obecné vozidlo 
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vymeniť za 9 miestne vozidlo, aby ho mohli využívať aj zamestnanci obce na prepravu 
materiálov a taktiež futbalisti na vonkajšie zápasy.  
 
Hlavný kontrolór obce dal na vedomie starostovi obce, že do 9.1.2019 sa musí vzdať 
podnikateľskej činnosti. Starosta obce odpovedal, že všetky náležitosti vykoná v stanovenej 
zákonnej lehote. 
 
Starosta obce informoval občanov, že dočasne pozastavil chod Pohostinstva pri futbalovom 
ihrisku v Turčeku, nakoľko je pre obec nevýhodné v zimných mesiacoch prevádzkovať 
pohostinstvo.  
 
Pani Mgr. Eva Stašáková sa opýtala, prečo nie je v Dolnom Turčeku pri kostole prechod pre 
chodcov. Starosta obce odpovedal, že tento problém sa riešil už v minulosti a správcovia 
cesty 1/65 žiadosť o prechod pre chodcov v danom úseku zamietli. 
 
 
 
 
16. Záver 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a pozval ich na ďalšie zasadnutie OZ, 
ktoré sa bude konať vo februári 2019. 

 
 

Ján Teltsch, starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Milan Matúš                Jozef Vrzgula                              Zapísal: Jaroslav Frno 


