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Uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2019 

 
 

 

 

Uznesenie č. 61/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 28. 6. 2019 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

      2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

      3. Kontrola uznesení      

      4. Informácie ku spoločnej obecnej úradovni 

      5. Zámer odpredaja parcely č. C-KN 54/5 a časti parcely C-KN 54/4 v k. ú. Horný Turček 

      6. Diskusia 

      7. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 1.7.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 28. 6. 2019 

nasledovne: 

- pred bod diskusia sa doplní bod Zámer prenájmu budovy č. súp. 317 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 1.7.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

Uznesenie č. 63/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva, 

ktorú vykonal starosta obce 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 1.7.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 64/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) schvaľuje, že sídlom spoločného obecného úradu bude Obec Dubové, Dubové č. 50, 038 23 

Dubové, v sídle Obecného úradu Obce Dubové, Dubové č. 50, 038 23 Dubové.  

 

b) schvaľuje, že štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov v 

spoločnom obecnom úrade a v majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa spoločného 

obecného úradu je starosta Obce Dubové. 

 

c) schvaľuje Dohodu o zmene úplného znenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 25.10.2002. 

 

d) splnomocňuje starostu obce Turček na všetky úkony potrebné pre pokračovanie činnosti 

spoločného obecného úradu. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 1.7.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 65/2019 

 

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; 
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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. 

 

 

 

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 1.7.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 66/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) SCHVAĽUJE 
 

podľa § 9a ods. 9 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 prenechania majetku Obce Turček do nájmu, na základe obchodnej 

verejnej súťaže, a to nehnuteľnosti alebo jej časti, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce 

Turček, nachádzajúcej sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie 

Horný Turček, zapísanej na LV č. 57 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, 

katastrálnym odborom, nasledovne:  

 

- stavba, súpisné číslo 317, druh stavby: 19 -  Budova pre šport a na rekreačné účely, 
popis stavby: šatne pre TJ, postavená na pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na 
katastrálnej mape, parcelné číslo 103/2, o výmere 244 m2, druh pozemku: zastavaná 
plocha a nádvorie, list vlastníctva k danému pozemku nezaložený 

 

b) Schvaľuje podmienky obchodnej verejne súťaže, na základe ktorých sa má realizovať 
prenechanie nehnuteľného majetku obce do nájmu, a v zmysle ktorých budú podávané 
návrhy na uzavretie nájomnej 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 po vyhodnotení súťažných návrhov predložil návrh na 
schválenie prenechania nehnuteľného majetku obce do nájmu, 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 1.7.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


