
 1 

 
 
 

Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 26.8.2019 o 18.00 hod 
v Dome kultúry v Turčeku 

 
Prítomný :  
Ján Teltsch, starosta obce Turček 
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský 
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Jozef Vrzgula, PaedDr. Monika Gombošová, Milan Matúš, Bc. Jana Pittnerová 
 
Ospravedlnení poslanci: Jozef Hirschner  
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Bc. Jana Pittnerová, PaedDr. Monika Gombošová 
Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula 
Zapisovateľ – Jaroslav Frno 
 
Starosta obce, poslanci OZ v Turčeku a občania obce si pripomenuli minútou ticha 75 výročie 
SNP. 
  
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. 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 
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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 

 

 
 

Doplnenie do programu – starosta obce navrhol doplniť do programu: pred bod 
diskusia sa doplní bod Zmena členov školskej rady 

 
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 

 
 

3. Kontrola uznesení 
 
Kontrolu uznesení predniesol hlavný kontrolór obce p. Mgr. Ondrej Veselovský 
a konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sa plnia.  
 
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 
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4. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi pre Teba“ 

 

 
Starosta obce informoval, že sa obec zapojila do projektu Wifi pre teba a realizácia tohto 
projektu by mala prebehnúť ešte tento rok. V obci vznikne 10 miest z Wifi signálom (obchod 
v Dolnom Turčeku, detské ihrisko v Dolnom Turčeku, futbalové ihrisko, Coop Jednota, 
budova bývalej Základnej školy, Dom kultúry, Obecný úrad, detské ihrisko v Hornom 
Turčeku, pod priehradou, vlaková stanica) a občania budú môcť využiť aj pripojenie na 
optický kábel a využívať televízne a internetové pripojenie. Starosta obce informoval, že 
spoluúčasť obce na tomto projekte je 5% čo tvorí sumu  750,- EUR. Nikto z poslancov OZ 
nemal k bodu pripomienky. 
 
Pán Milan Dubovec sa opýtal, aký rýchly bude internet z predmetného optického kábla. 
Starosta obce mu odpovedal, že podklady nemá pri sebe ale v prípade záujmu mu vie 
podklady doručiť. 
 
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 

 
 
5. Odpredaj parcely Pavelka 

 

Starosta obce informoval že p. Pavelka si podal žiadosť o odkúpenie cca 30m² z časti parcely 
C-KN 41 v k. ú. Horný Turček. Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o pozemok pri robotníckom 
dome na ktorom bola postavená dreváreň, ktorú nedávno zničil padnutý strom počas 
víchrice. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
 
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 
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(ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúcich – Mikuláš Pavelka, rod. Pavelka, nar. 

03.12.1953 a manželka Marta Pavelková, rod. Rovná, nar. 27.04.1955, obaja trvale bytom 

Horný Turček 174, 038 48 Turček, 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 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 

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

obce 

 

 

Starosta obce informoval, že do dnešného dňa mohol podľa platného VZN disponovať pri 

nákupe so sumou do 66,- EUR. Starosta obce navrhol po predbežnej dohode s poslancami OZ 

sumu 2000,- EUR. Hlavný kontrolór obce informoval, aké sumy majú schválené v iných 

obciach, vyjadril názor, že 66 EUR je malá suma a pri viacerých nákupoch dochádzalo 

k porušovaniu predmetného VZN. Hlavný kontrolór navrhol, aby sa suma zvýšila a výšku 

sumy nechal na zvážení poslancom OZ. Pani poslankyňa PaedDr. Monika Gombošová 

vyjadrila názor, že 66,- EUR je veľmi nízka suma a informovala, že starosta obce informuje 

poslancov OZ o každom väčšom nákupe a preto spolu s poslancami OZ navrhuje sumu 2000,- 

EUR. Hlavný kontrolór obce informoval, že teraz sa schvaľuje len zámer zmeny VZN a ku 

sume sa bude môcť vyjadriť každý jeden občan obce. Z občanov sa k tomuto bodu vyjadril 

pán Milan Dubovec a povedal, že v školstve mali schválenú sumu 5000,-EUR, preto nevidí 

problém v sume 2000,-EUR. 
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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 

 

 

 

7. Dotácia TJ Tatran Turček 

 

Starosta obce informoval, že na dnešnom zasadnutí OZ sa nebude o tomto bode hlasovať. 

Starosta obce ďalej informoval, že spolu s poslancami OZ sa dohodli, že dotáciu pre TJ 

Tatran Turček schvália až po zmene štatutárov Telovýchovnej jednoty. Starosta obce povedal 

predsedovi Telovýchovnej jednoty, aby si riadne pripravil rozpočet a informoval, že dotácia 

bude vyplácaná polročne. Hlavný kontrolór obce vyjadril názor, že je rád, že existuje nejaký 

šport v obci avšak podľa jeho názoru by Telovýchovná jednota mala mať aj iných sponzorov, 

nie len obec. Pani poslankyňa PaedDr. Monika Gombošová informovala na aké účely by mala 

byť použitá dotácia a navrhla, aby niekto z členov Telovýchovnej jednoty chodil pravidelne 

na pracovné stretnutia poslancov OZ a informoval ich o stave účtu, o plánovaných výdavkoch 

a podobne. Na záver pani poslankyňa PaedDr. Monika Gombošová povedala, že je veľký 

fanúšik športu v obci a pri splnení všetkých podmienok nemá problém za dotáciu zahlasovať. 

Pán poslanec Jozef Vrzgula povedal, že by bol rád, keby sa futbalisti aktívne zapájali do 

obecných akcií a pomáhali na nich, aby sa nestávalo, že siete budú nahodené na bránach po 

celý rok, aby polievali ihrisko, kosili atď.. Taktiež pán poslanec Jozef Vrzgula povedal, že 

o dotácie by mohla žiadať každá organizácia, nie len Telovýchovná jednota. Pán predseda 

Telovýchovnej jednoty Ján Rusnák povedal, že nemá problém prísť na pracovné stretnutie 

poslancov keď ho niekto zavolá. Pán Ján Rusnák informoval, že najväčšie výdavky 

Telovýchovnej jednoty sú poplatky pre Slovenský futbalový zväz, ďalej poplatky za 

rozhodcov, za prestupy a hosťovania hráčov, za kosenie ihriska, zavlažovanie ihriska. Starosta 

obce informoval, že suma 4400EUR za rok nie je celková suma, ktorou obec prispieva na 

chod Telovýchovnej jednoty, pretože v nej nie sú zahrnuté pohonné hmoty na kosenie ihriska, 

elektrická energia, voda atď.. Na to pán Miroslav Mesík reagoval, že ihrisko je majetok obce 

a obec by ho musela kosiť a zavlažovať aj keby nebol v obci futbal. Starosta obce mu 

odpovedal, že ihrisko by sa kosilo a zavlažovalo, ale nie tak často. Starosta obce pochválil 

pána Jána Rusnáka a pána Miroslava Mesíka za to, v akom stave je futbalové ihrisko. Na 

záver starosta obce informoval pána Rusnáka o postupe pri zmene štatutárov Telovýchovnej 

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

 

Starosta obce informoval, že pán Miroslav Groszman si podal žiadosť o prenájom časti 

parcely C-KN 701/1 v k. ú. Horný Turček. Starosta obce vysvetlil, že sa jedná o dve časti 

predmetnej parcely a poskytol k nahliadnutiu geometrický plán. Pán Milan Dubovec nahliadol 

do geometrického plánu a vyjadril sa, že nesúhlasí, aby obec prenajala predmetné dve časti 

parcely, nakoľko cez tieto parcely vedie prístupová cesta ku jeho pozemku a rodinnému 

domu. Pán Dubovec upozornil na to, že v budúcnosti má záujem odpredať časť pozemku pri 

jeho rodinnom dome a v prípade odsúhlasenia prenájmu tak, ako to je vyznačené 

v geometrickom pláne, by sa zamedzil prístup ku časti pozemku, ktorú chce pán Dubovec 

odpredať. Taktiež pán Dubovec nesúhlasil s tým, aby sa prenajala cesta, ktorá vedie okolo 

jeho rodinného domu. Pán starosta povedal, že na dnešnom zasadnutí sa prejednáva iba zámer 

prenájmu pozemku a informoval, že zvolá konanie ohľadom prenájmu predmetnej časti 

parcely, na ktoré pozve pána Dubovca, Groszmana a Lacka, aby sa spoločne dohodli na 

ďalšom postupe. 

 

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. Groszman, nar. 22.07.1977, 

trvale bytom Horný Turček 113, 038 48 Turček, 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, 

 

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 
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 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 

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 

 

 

 

 

 

9. Rôzne: sťažnosti občanov obce 
 

Pán poslanec Jozef Vrzgula informoval, že obec dostala sťažnosť na rodinu Vojvodovcov, 

nakoľko vytvárajú nadmerný hluk pri opravovaní áut. Ďalej informoval, že dnes bola rodina 

Vojvodovcov pozvaná na Obecný úrad, kde sa po rozhovore s nimi dohodol kompromis, že 

vo večerných hodinách sa autá opravovať nebudú. Starosta obce povedal, že v prípade ak 

bude problém pretrvávať a hluk neprestane, bude musieť obec uložiť menovanej rodine 

pokutu. Pani Ivana Kostolná povedala, že hluk vytvárajú aj štartovaním áut keď naraz 

naštartujú 3 autá a vrčia niekedy aj 30 minút, trasie jej domom a všetok dym ide smerom na 

jej rodinný dom. Ďalej pani Ivana Kostolná povedala, že rodina Vojvodovcov aspoň prestala 

púšťať hlasno hudbu. Hlavný kontrolór obce informoval, že obec môže uložiť pokutu do 
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výšky 33,- EUR a ak by dochádzalo k rušeniu nočného kľudu, môže obec uložiť pokutu do 

výšky 100,- EUR. Ďalej hlavný kontrolór obce informoval, že ak by problém pretrvával aj po 

uložení pokuty, potom rieši problém Polícia SR.  

 

Starosta obce informoval, že medzi kováčskou dielňou a hlavnou cestou zriadila obec 

kompostovisko, ktoré je určené len na rozložiteľný bioodpad. Starosta ďalej informoval, že do 

každého rodinného domu doručí obec leták s informáciami o triedení odpadu, aby každý 

občan vedel kde a s akým odpadom má a ísť a ako s ním narábať.  

 

 

 

10. Zmena členov školskej rady 

 

Starosta obce informoval, že je potrebné schváliť nových členov školskej rady a navrhol 

členov v zložení PaedDr. Monika Gombošová, Zuzana Bošácka, Petra Píšová, Marta 

Hirschnerová, Renáta Dudíková. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

 

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 

 

 

11. Diskusia 

 
Pani Mária Prílepková sa opýtala starostu obce, či o obecnom kompostovisku nemusí 
rozhodnúť Obecné zastupiteľstvo v Turčeku a povedala, že ju nikto neoboznámil s tým, že sa 
kompostovisko ide robiť. Starosta obce jej odpovedal, že Obecné zastupiteľstvo o tomto 
nerozhoduje a povedal, že iné vhodné miesto v obci pre kompostovisko nie je. Pani 
Prílepková vyjadrila obavu, že pri jej rodinnom dome bude z kompostoviska cítiť smrad 
a nesúhlasí s umiestnením kompostoviska. Starosta obce na to odpovedal, že pokiaľ budú 
dávať ľudia do kompostoviska len to, čo tam patrí, tak nemôže byť v okolí kompostoviska 
smrad a taktiež povedal, že Mestské lesy Kremnica majú kompostovisko ešte bližšie k jej 
domu a smrad sa z neho nešíri. Pani Prílepková povedala, že na ceste pri kompostovisku stojí 
v zime voda, šmýka sa na nej a podľa jej slov hrozí, že šmýkajúce sa auto môže do 
kompostoviska naraziť. Starosta obce jej odpovedal, že kompostovisko nemá nič spoločné 
s tým, že sa tam v zime šmýka a pán poslanec Milan Matúš povedal, že havária sa tam 
v minulosti stala preto, lebo vodič neprispôsobil rýchlosť stavu vozovky. Pán poslanec Milan 
Matúš sa opýtal pani Prílepkovej, že kam si ukladá ona pokosenú trávu. Pani Prílepková mu 
odpovedala, že má doma svoje kompostovisko a na to jej pán Matúš povedal, že toto 
domáce kompostovisko jej nesmrdí a taktiež nebude smrdieť ani obecné kompostovisko. 
Starosta obce povedal, že aj pár metrov od jeho domu je väčšie kompostovisko a taktiež 
nesmrdí. Pani Prílepková povedala, že Mestské lesy vozili do svojho kompostoviska len svoj 
odpad a nie črepy, handry a zakopané psy. Starosta obce jej odpovedal, že sa do 
kompostoviska nejdú voziť žiadne psy ani handry ale len tráva a drvený drevný odpad. 
Starosta obce informoval, že obec je povinná mať oficiálne obecné kompostovisko a mal len 
dve možnosti kde ho umiestniť. Prvá možnosť bola v trojuholníku pri dome pani Herchlovej 
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a druhá možnosť medzi kováčskou dielňou a hlavnou cestou. Podľa pána starostu je 
kompostovisko umiestnené na najvhodnejšom možnom mieste. Starosta obce ďalej povedal, 
že ak sa z kompostoviska bude šíriť smrad a vznikol by problém, potom ho bude riešiť 
a kompostovisko presťahuje.  

 
 

Pani Anna Pražinková požiadala starostu obce, či by sa nedala brána na cintorín upraviť tak, 
aby sa sama zatvárala, lebo ľudia nechávajú bránu pravidelne otvorenú a po cintoríne behajú 
jelene a rôzne iné zvieratá, ktoré ničia kvety a areál cintorína v Hornom Turčeku. Starosta 
obce jej odpovedal, že s tým nemá problém a situáciu s bránou vyrieši. Starosta obce ďalej 
povedal, že je to hlavne o ľuďoch, aby bránu pravidelne zatvárali. Starosta obce informoval, 
že v budúcom roku má obec v pláne vymeniť oplotenie na cintoríne v Hornom Turčeku. 
 
Pani Ivana Kostolná požiadala starostu obce, aby sa do obecného rozhlasu vyhlásilo alebo 
umiestnilo na nástenku, že sa nesmie sypať odpad zo záhrady a z kuchyne do potoka. 
Povedala, že v potoku pri jej dome sa tento odpad hromadí na kameňoch. Pán poslanec 
Vrzgula povedal, že aj pri jeho dome v potoku tečie odpad zo záhrady a v minulosti mu 
pokosená tráva upchala čerpadlo. Ďalej pán poslanec Vrzgula povedal, že nepomôže žiadne 
vyhlásenie v rozhlase, všetko je len o ľuďoch. Starosta obce povedal, že sa bude situáciou 
zaoberať.  
 
Pani Gizela Pittnerová sa opýtala, v akom štádiu je pamätná izba obce, pretože ľudia, ktorí 
požičali svoje veci do pamätnej izby by ich chceli naspäť, ak sa nebude otvárať. Starosta obce 
odpovedal, že pamätná izba je zariadená a uzamknutá. Starosta obce povedal, že nemá 
informácie o tom, kto pamätnú izbu zariaďoval ani ako by mala fungovať. Starosta navrhol 
pani Pittnerovej aby sa išli do izby spoločne pozrieť či tam sú všetky veci, ktoré by tam mali 
byť. Pán Ján Rusnák informoval, že pamätná izba sa robila v časoch, keď fungoval folklórny 
súbor v obci a myšlienky boli také, že sa pamätná izba bude otvárať pre zájazdy alebo 
občanov, ktorí o to požiadajú. Starosta obce odpovedal, že pamätná izba nie je tak 
zariadená, aby sa tam pozývali zájazdy a návštevnosť je v súčasnosti nulová. Starosta obce na 
záver požiadal kultúrnu komisiu aby zasadla a rozhodla o tom, čo sa urobí s pamätnou izbou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ján Teltsch, starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Bc. Jana Pittnerová                PaedDr. Monika Gombošová                           Zapísal: Jaroslav Frno 


