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Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 26.8.2019 

 
 

Uznesenie č. 67/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 26. 8. 2019 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

      2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

      3. Kontrola uznesení      

      4. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi pre Teba“ 

      5. Odpredaj časti parcely C-KN 71 v k. ú. Horný Turček 

      6. Zmena VZN č. 2/2011 zo dňa 13.12.2011 – zásady hospodárenia a nakladania   

          s majetkom obce 

      7. Dotácia TJ Tatran Turček 

      8. Prenájom časti parcely C-KN 701/1 v k. ú. Horný Turček 

      9. Rôzne: - Sťažnosti občanov obce 

                      - Informácia o kompostovisku v obci 

    10. Diskusia 

    11. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 27.8.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 68/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 26. 8. 2019 

nasledovne: 

- pred bod diskusia sa doplní bod Zmena členov školskej rady 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 27.8.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 69/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva, 

ktorú vykonal hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 27.8.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 70/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

 
schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi 

pre Teba“: 

- Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“. 

- Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa obec Turček 

z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750,- EUR. 

- Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP. 

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 27.8.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje 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 71, o 
výmere 2283 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 1514/1 o výmere 6776 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom 
Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 
(1/1) Obce Turček, o výmere cca 30 m2, ako je to vyznačené v situačnom náčrte v prílohe 
tohto uznesenia, pričom oddelenie a určenie vlastníckych práv k predmetnej časti 
nehnuteľnosti C-KN parcelné číslo 71 bude vykonané na základe geometrického plánu 
(ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúcich – Mikuláš Pavelka, rod.      , nar.       
a manželka Marta Pavelková, rod.       , nar.       , obaja trvale bytom         ,           , v zmysle 
žiadosti o odkúpenie časti pozemku zo dňa 23.08.2019, za kúpnu cenu v sume 11,- € / m2, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
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neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
 

s týmito podmienkami: 

- kupujúci zaplatia kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 
- kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva k pozemku v prospech 

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

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

- kupujúci sa zaväzujú, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 
povolenia vkladu vlastníckeho práva v ich prospech neprevedú pozemok do vlastníctva 
tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo od kúpnej 
zmluvy odstúpiť. 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prevod uvedeného pozemku za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že na pozemku sa nachádza drevená kôlňa  

slúžiaca na uskladnenie palivového dreva, ktorú v súčasnosti užívajú výlučne kupujúci, 

pričom kupujúci majú záujem realizovať kompletnú rekonštrukciu uvedenej stavby, a 

preto sa Obec Turček rozhodla previesť uvedený pozemok práve na kupujúcich. 

b) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí 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. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 27.8.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Berie na vedomie návrh úpravy VZN č. 2/2011 zo dňa 13.12.2011 – zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce nasledovne:  

 - článok 5 bod 3 sa mení nasledovne: Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj 

nadobudnutie hnuteľných vecí v obstarávacej alebo nadobúdacej (ďalej len „obstarávacej“) 

cene nad 2000 EUR za jednu vec alebo súbor vecí tvoriacich jeden funkčný celok mimo 

rozpočtu 

- článok 7 bod 1 sa mení nasledovne: O prevode vlastníctva hnuteľného majetku obce ( veci 

alebo súboru vecí) rozhoduje: 

a) starosta do výšky obstarávacej ceny 2000 EUR za jednu vec alebo jeden súbor vecí 

b) obecné zastupiteľstvo v obstarávacej cene nad 2000 EUR za jednu vec alebo jeden súbor 

vecí 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 27.8.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje zámer Obce Turček prenajať 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 701/1, o 
výmere 2721 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 2010/12 o výmere 5561 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, o 
výmere cca 145 m2, ako je to vyznačené v situačnom náčrte v prílohe tohto uznesenia, 
pričom oddelenie a určenie vlastníckych práv k predmetnej časti nehnuteľnosti C-KN 
parcelné číslo 701/1 bude vykonané na základe geometrického plánu (ďalej len 
“pozemok”), v prospech nájomcu – Miroslav Groszman, rod.      , nar.       , trvale bytom       ,      
, uvedeného v žiadosti o prenájom časti pozemku zo dňa 23.08.2019, 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, 
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s týmito podmienkami: 

a. nájomca umožní prístup peši aj motorovými vozidlami vlastníkom nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný 
Turček, a to nasledovne: 

 

1. zapísaných na liste vlastníctva č. 44, vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, 
katastrálnym odborom: 

 

 pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 506, 
o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 

 pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 507, 
o výmere 333 m2, druh pozemku: záhrada 

 

 pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 508, 
o výmere 116 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 

 pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 509, 
o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 

 stavba, súpisné číslo 114, druh stavby: 10 - Rodinný dom, popis stavby: RODINNÝ 
DOM, postavená na pozemku parcely registra “C” evidované na katastrálnej mape, 
parcelné číslo 508 o výmere 116 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 

2. zapísaných na liste vlastníctva č. 46, vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, 
katastrálnym odborom: 

 

 pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 502, 
o výmere 375 m2, druh pozemku: záhrada 
 

 pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 
701/2, o výmere 261 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Obec Turček sa rozhodla prenajať svoj majetok – časť uvedeného pozemku nájomcovi - 

Miroslavovi Groszmanovi; nájom za predmet nájmu bude, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, bezodplatný, nakoľko nájomca sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu a čistenie 

pozemku počas celej doby trvania nájomného vzťahu. Nájomca bude predmet nájmu 
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využívať v súlade s druhom pozemku na parkovanie osobných motorových vozidiel, a ako 

prístupovú cestu k svojim nehnuteľnostiam. Dôvodom hodným osobitného zreteľa, 

zdôvodňujúcim prenájom uvedeného pozemku za vyššie uvedených podmienok je 

skutočnosť, že nájomca pozemok užíva ako prístupovú cestu k svojim nehnuteľnostiam, 

pravidelne ho udržiava a čistí, v zime odhadzuje sneh a v lete kosí trávnik, a preto sa Obec 

Turček rozhodla prenajať uvedený pozemok práve nájomcovi. 

b) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí 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. 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 27.8.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

Uznesenie č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje zloženie školskej rady v zložení  PaedDr. Monika Gombošová, Zuzana Bošácka, 

Petra Píšová, Marta Hirschnerová, Renáta Dudíková 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 27.8.2019                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jaroslav Frno 


