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Zápisnica 
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 21.2.2019 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, Bc. Jana Pittnerová 
 
Ospravedlnení poslanci: Milan Matúš 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Bc. Jana Pittnerová, Jozef Vrzgula 
Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 
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.   Zámer odpredaja pozemkov č. parc. 54/4, 54/5, 54/9, 54/10 v k. ú. Horný Turček 

      5.   Prenájom pivníc na parcele č. E-KN 2009/1 v k. ú. Horný Turček 

6.   Žiadosť o prevod pozemku č. parc. E-KN 701/1 v k. ú. Dolný Turček od Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva obce 

      7.   Informácia o realizácii projektu „Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček“  

      8.   Informácia o zámere obce vytvoriť nájomné byty v budove bývalej Základnej školy 

      9.   Diskusia 

      10. Záver 

       

     

Uznesenie č. 1/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 21. 02. 2019 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

3. Kontrola uznesení 
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4. Zámer odpredaja pozemkov č. parc. C-KN 54/4, 54/5, 54/9, 54/10  v k. ú. Horný 

Turček 

5. Prenájom pivníc na parcele č. E-KN 2009/1 v k. ú. Horný Turček 

6. Žiadosť o prevod pozemku č. parc. E-KN 701/1 v k. ú. Dolný Turček od Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva obce 

7. Informácia o realizácii projektu „Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček“ 

8. Informácia o zámere obce vytvoriť nájomné byty v budove bývalej Základnej školy 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 

Starosta obce navrhol doplniť do programu body rokovania Správa ústrednej inventarizačnej 

komisie o stave majetku a záväzkov obce Turček k 31. 12. 2018 a Žiadosť o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce Turček na rok 2019 pre Súkromné centrum voľného času a zrušiť bod 

programu č. 5 – Prenájom pivníc na parcele č. E-KN 2009/1 v k. ú. Horný Turček.  

 

Uznesenie č. 2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 21. 2. 

2019 nasledovne: 

- Pred bod Diskusia sa doplnia body – Správa ústrednej inventarizačnej komisie o stave 

majetku a záväzkov obce Turček k 31. 12. 2018 a Žiadosť o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce Turček na rok 2019 pre Súkromné centrum voľného času na 

- Ruší sa bod programu 5 – Prenájom pivníc na parcele č. E-KN 2009/1 v k. ú. Horný 

Turček  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti:  0  (menovite)  Zdržali sa:     0    (menovite)       Prítomní: 4 
  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 

 

 

3. Kontrola uznesení 

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

 

Uznesenie č. 3/2019 

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

  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                   Uznesenie bolo prijaté 
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4. Zámer odpredaja pozemkov č. parc. 54/4, 54/5, 54/9, 54/10 v k. ú. Horný Turček 

Starosta obce informoval, že predaj predmetných pozemkov bol v mesiaci december 2018 

pozastavený. Ďalej starosta obce informoval, že obec rozdelila pôvodnú parcelu C-KN 54/9 

na dve parcely a to 54/9 a 54/10, čím vznikla ďalšia parcela na odpredaj, nakoľko je 

o predmetné pozemky veľký záujem. K tomuto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 4/2019 

 

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 Obce Turček, na základe obchodnej 

verejnej súťaže, a to nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obec 

TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, nasledovne: 

 

- pozemok – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 522 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom, parcelné číslo 54/4, o výmere 345 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/4 a 

- pozemok – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom, parcelné číslo 54/5, o výmere 1040 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

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

 

pozemky - parcely registra “C” evidované na katastrálnej mape, zamerané na základe 

Geometrického plánu číslo 1/2019 zo dňa 21.01.2019, vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír Hanko - 

GEOREALITY, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33235520, 

vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom 

dňa 21.01.2019, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske 

Teplice, katastrálny odbor dňa 25.01.2019, číslo 15/2019, a to: 

 

- parcelné číslo 54/9, o výmere 752 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 

 

- parcelné číslo 54/10, o výmere 752 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

v spoluvlastníckom podiele 1/1 

 

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného 

predpisu - cena za 1 m2 pozemkov bola stanovená na základe 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, t.j. celková cena za jednotlivé 

pozemky je nasledovná: 

 

- vo výške    514,05 € LV č. 522 - 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 7.467,36 € LV č. 323 - parc. č. 54/9 (752 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1 
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- vo výške 7.467,36 € parc. č. 54/10 (752 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

 

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 budú podávané návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy. V zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podmienky 

obchodnej verejnej súťaže obec uverejní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 

minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej 

súťaže. 

 

c) Ukladá starostovi 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 Všeobecným záväzným nariadením Obce Turček 

číslo 2/2011 zo dňa 13.12.2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, 

a zabezpečiť vyhodnotenie predložených súťažných návrhov s odporúčaním na 

rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

 

d) Poveruje starostu obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po 

vyhodnotení súťažných návrhov predložil 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 

  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                   Uznesenie bolo prijaté 
 

 

5.   Prenájom pivníc na parcele č. E-KN 2009/1 v k. ú. Horný Turček 

 

Bod č. 5 bol zrušený Uznesením č. 2/2019.  

 

 

 

 

 

6. Žiadosť o prevod pozemku č. parc. E-KN 701/1 v k. ú. Dolný Turček od Slovenského 

pozemkového fondu do vlastníctva obce 

 

Starosta obce informoval, že sa jedná o pozemok pri futbalovom ihrisku, ktorý obec Turček 

pravidelne využíva na obecné akcie, momentálne predmetný pozemok využívajú futbalisti 

ako pomocnú tréningovú plochu. Starosta obce ďalej informoval, že obec Turček má 

v budúcnosti záujem vybudovať na predmetnej parcele multifunkčné ihrisko. Pani Wagnerová 

sa prihlásila do diskusie k téme a informovala, že minulosti mala obec záujem vybudovať 

multifunkčné ihrisko, avšak stroskotala na tom, že v predmetnej parcele je vsunutá ešte jedna 

parcela, ktorá je v súkromnom vlastníctve. Starosta obce odpovedal, že o tomto probléme vie 

a bude ho riešiť. 
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Uznesenie č. 5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Berie na vedomie žiadosť obce Turček o bezplatný prevod parcely č. E-KN 701/1 v k. ú. 

Dolný Turček, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0  (menovite)       Prítomní: 4 
  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 
 

 

7. Informácia o realizácii projektu „Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček“  

 

Starosta obce informoval, že v letných mesiacoch tohto roku prebehne rekonštrukcia 

Požiarnej zbrojnice v obci Turček, bude sa meniť brána, rekonštruovať kúrenie, zateplí sa 

fasáda. K touto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 6/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie informáciu starostu obce Jána Teltscha o realizácii projektu Obnova 

požiarnej zbrojnice v obci Turček financovaného z dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v hodnote 29 899,55 €. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0  (menovite)       Prítomní: 4 
  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 
 

 

8. Informácia o zámere obce vytvoriť nájomné byty v budove bývalej Základnej školy 

 

Starosta obce informoval, že spolu s poslancami OZ majú záujem vybudovať v budove 

bývalej Základnej školy v Turčeku nájomné byty. Starosta obce poskytol k nahliadnutiu 

vizualizáciu projektu a informoval, že sa jedná o malometrážne byty a investíciu by 

financoval štátny fond rozvoja bývania. K tomuto bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č. 7/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Berie na vedomie informáciu starostu obce Jána Teltscha o zámere obce vytvoriť nájomné 

byty v budove bývalej základnej školy. Budovu má obec vo svojom výlučnom vlastníctve – 

súpisné číslo stavby - Turček 173, LV 57, typ stavby budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum, postavená na parcele č. 54/1, ktorá je vedená ako zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 403 m2 v k. ú. Horný Turček. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
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9. Správa ústrednej inventarizačnej komisie o stave majetku a záväzkov obce Turček k 31. 12. 

2018 

 

Správu ústrednej inventarizačnej komisie o stave majetku a záväzkov obce Turček 

k 31.12.2018 prečítal pán poslanec Jozef Vrzgula. Dokument tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlavný kontrolór obce pripomenul, že by bolo vhodné, aby starosta obce oficiálne písomne 

prebral majetok obce Turček. Starosta obce informoval, že čakal na výsledky inventarizácie 

a v najbližšom čase majetok obce Turček preberie. 

 

Uznesenie č. 8/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) berie na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie obce Turček o stave majetku 

a záväzkov obce k 31. 12. 2018. Správa ústrednej inventarizačnej komisie je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto uznesenia, 

b)  schvaľuje vyradenie a likvidáciu majetku, podľa návrhu na vyradenie od komisie 

finančnej, inventarizačnej, škodovej a likvidačnej. Návrh na vyradenie je súčasťou správy 

ústrednej inventarizačnej komisie.  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                   Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Turček na rok 2019 pre Súkromné centrum 

voľného času 

 
Starosta obce informoval, že žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce si Súkromné 
centrum voľného času podalo aj na rok 2019, nakoľko práve toto centrum voľného času má 
v obci Turček zriadený futbalový a hasičský krúžok. Starosta obce navrhol sumu 1000,-EUR. 
Žiadny z poslancov nemal k návrhu žiadne pripomienky.   
 
Uznesenie č. 9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Turček na rok 2019 pre Súkromné 

centrum voľného času, Vajanského námestie 2, Martin vo výške 1 000 EUR, slovom 

jedentisíc eur. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

  Podpísal starosta obce dňa 22.1.2019                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
 

 
 

11. Diskusia 
 

Hlavný kontrolór obce upozornil, že podľa novely zákona sa starostovi obce povinnosti 
neukladajú. Odporučil používať v uzneseniach formuláciu „splnomocňuje starostu obce“ 
alebo „odporúča starostovi obce“. 
 
 
Starosta obce informoval, že obec Turček stále prerába na vývoze smetí z obce a to kvôli 
tomu, že sa z obce vyváža veľké množstvo veľkokapacitných kontajnerov a preto sa interval 
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vývozu veľkokapacitných kontajnerov v roku 2019 zníži. Ďalej informoval, že obec vykoná dva 
krát v roku veľký zber odpadu o ktorom bude informovať prostredníctvom rozhlasu v obci. 
Starosta obce upozornil, že ak by sa veľkokapacitné kontajnery vyvážali tak ako doteraz, 
zvýšila by sa cena poplatku za komunálny odpad v obci. Pani Oľga Wagnerová navrhla, aby sa 
pri zbernom mieste umiestnili kamery. 
 
Pán Miroslav Schnierer sa opýtal, či neplánuje obec zaviesť hlásenie správ z obecného úradu 
SMS-kami, nakoľko pri jeho dome hlásenie z rozhlasu nerozumie a spôsob hlásenia formou 
SMS využívajú aj iné obce a mestá. Starosta obce odpovedal, že sa bude touto myšlienkou 
zaoberať na pracovnom zasadnutí OZ. 
 
 
 
 
12. Záver 

 
 
 

Ján Teltsch, starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Bc. Jana Pittnerová                Jozef Vrzgula                              Zapísal: Jaroslav Frno 


