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Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 3.6.2019 

 
 

 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 3. 6. 2019 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

      2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

      3. Kontrola uznesení      

      4. Úprava rozpočtu Materskej školy a Školskej jedálne 

      5. Dotácia pre Pohostinstvo pri futbalovom ihrisku 

      6. Mestské lesy Kremnica – povolenie manipulačných prác v obci 

      7. Žiadosť o úpravu cestnej komunikácie k domu č. 357 

      8. Náhrada za využívanie súkromného motorového vozidla 

      9. Kúpa nákladného vozidla pre obec      

    10. Odpredaj časti parcely 687/1 v k. ú. Horný Turček 

    11. Služba občanom – prenájom obecného mikrobusu 

    12. Diskusia 

    13. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 3. 6. 2019 

nasledovne: 

- pred bod diskusia sa doplní bod Žiadosť k výzve č. V. P HaZZ 2019 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 51/2019 

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: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

Uznesenie č. 52/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu v kapitolách materská škola a školská jedáleň rozpočtovým opatrením č. 

3/2019 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: 

 

Príjmy: 

453                    Zostatok prostriedkov z minulých rokov                                + 969,00 eur   

292012             Z dobropisov                                                                                + 657,00 eur  

 

Výdavky: 

09111   637 004 Všeobecné služby                                                                      + 657,00 eur 

09601   633 011  Potraviny                                                                                    + 969,00 eur 

 Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 53/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje dotáciu pre Pohostinstvo pri futbalovom ihrisku v sume 2000,- € slovom dvetisíc 

eur 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 54/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje využívanie parcely C-KN 91/1 v k. ú. Horný Turček, ktorá je vo vlastníctve Mesta 

Kremnica pre Mestské lesy Kremnica s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica na manipuláciu 

dreva / dočasný expedičný sklad. Predmetná plocha slúži k výrobe palivového dreva pre 

miestnych obyvateľov. Manipulačné a odvozné práce prebiehajú v čase od 8:00 hod. – 15:00 

hod.  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 55/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie žiadosť o úpravu cestnej komunikácie k domu č. 357 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 56/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje prevod majetku obce, a to predaj hnuteľnej veci - osobného motorového vozidla 
vo výlučnom vlastníctve Obce Turček, v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu vo výške 3.499,- € (slovom: 
Tritisícštyristodeväťdesiatdeväť euro), a to: 

 

značka:                             NISSAN    

typ / variant / verzia:           E11/B/B03   

číslo podvozku /VIN/:          SJNFCAE11U2125769   

farba vozidla:                         ŠEDÁ METALÍZA     

dátum prvej evidencie:         09.01.2012 

evidenčné číslo vozidla:      TR 530 AP  

číslo technického preukazu:  PB 923731  

 

Obec sa rozhodla predať predmetné motorové vozidlo z dôvodu jeho neefektívnej 

prevádzky, nakoľko osobné motorové vozidlo vyžaduje opakované opravy a neustále 

investície na zabezpečenie jeho chodu, čo do značnej miery zaťažuje rozpočet obce. 
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b) schvaľuje užívanie osobného motorového vozidla obcou, na základe zmluvy o výpožičke: 
  

- od požičiavateľa: starosta obce Ján Teltsch, nar.          , trvale bytom           ,  
- za účelom: plnenie úloh obce 
- doba trvania: na dobu určitú, t.j. od nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke do 

konca funkčného obdobia starostu obce 
- nájomné: bezplatné užívanie 
- náklady: náklady spojené s prevádzkou bude uhrádzať obec 
 

c) ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 57/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením  č. 4/2019 v súlade s ustanovením § 14 ods. 2  

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

niektorých zákonov nasledovne: 

 

Príjmy: 

231                    Príjem z predaja kapitálových aktív                                      + 20 000 eur 

454 002             Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov 

                           vyššieho územného celku                                                           - 4000 eur   

 

Výdavky: 

0111   717 002 Rekonštrukcia a modernizácia                                                  - 4000 eur 

0111   714 004  Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, 

                            dopravných pracovných strojov,      traktorov                       + 4000 eur 

   

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 58/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 48/2019 prijaté na 6. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 09.05.2019, ktorým bol schválený zámer Obce Turček predať majetok - časť 
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne 
územie Horný Turček, a to časť 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 žiadosti o 
odkúpenie pozemku zo dňa 30.04.2019, pričom oddelenie a určenie vlastníckych práv k 
predmetnej časti nehnuteľnosti C-KN parcelné číslo 687/1 bude vykonané na základe 
geometrického plánu (ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúceho – Marek Hirschner, 
rod.        , nar.        , trvale bytom Turček          , za kúpnu cenu v sume 5,- €/m2, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa,  

 

 s týmito podmienkami: 

- kupujúci zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 
- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 

do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 
- kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelom  

prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku na kupujúceho, najneskôr v deň 
úhrady kúpnej ceny 

 

ktorý bol, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce odo dňa 

10.05.2019, pričom v stanovenom termíne neboli k spôsobu ani predmetu prevodu 

vznesené žiadne pripomienky. 

b) schvaľuje predaj majetku Obce Turček – nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to novovytvorený 
pozemok – parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 687/34, o 
výmere 4 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením časti 
pozemku od pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 
687/1, o výmere 9680 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 9543 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; 
oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemku C-KN parcelné číslo 687/34 bolo 
vykonané na základe geometrického plánu č. 33/2019 zo dňa 16.05.2019, vyhotoviteľ: Ing. 
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Ľubomír Hanko - GEOREALITY, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33235520, 
vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom 
dňa 16.05.2019, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske 
Teplice, katastrálny odbor dňa 24.05.2019, číslo 115/2019 (ďalej len “pozemok”), v 
prospech kupujúceho – Marek Hirschner, rod.       , nar.       , trvale bytom         , v zmysle 
žiadosti o odkúpenie pozemku zo dňa 30.04.2019, za kúpnu cenu v sume 5,- €/m2, t.j. 
celkovo v sume 20,- € (slovom: Dvadsať euro) za celý predmet kúpy, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

 s týmito podmienkami: 

- kupujúci zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 
- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 

do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 
- kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelom  

prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku na kupujúceho, najneskôr v deň 
úhrady kúpnej ceny 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

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 susedí s pozemkom, ktorý je vo 

vlastníctve kupujúceho. Kupujúci pozemok užíva ako prístupovú cestu k svojmu pozemku, 

pravidelne ho udržiava a čistí, a preto sa Obec Turček rozhodla previesť uvedený pozemok 

práve na kupujúceho. 

 

c) ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy k pozemku, v zmysle 
prijatého uznesenia 

d) určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia v prípade, ak kúpna zmluva nebude uzavretá 
do 31.07.2019 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 59/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje poplatok za prenájom vozidla Citroen Jumper v sume: 

- pre občanov obce Turček 0,40€/km slovom štyridsať centov za kilometer 

- ostatným prenajímateľom 0,60€/km slovom šesťdesiat centov za kilometer 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

Uznesenie č. 60/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) schvaľuje podanie žiadosti k výzve č. V. P. HaZZ 2019 o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR. 

b) schvaľuje spoluúčasť obce na financovaní rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vo výške 5% zo 

sumy uvedenej v rozpočte projektu (tzn. Spolufinancovanie vo výške 1600EUR slovom 

jedentisícšesťsto EUR po zaokrúhlení hore). 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní: 5 

Podpísal starosta obce dňa: 4.6.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


