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Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 14.11.2019 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, Jozef Hischner, Milan Matúš, Bc. Jana Pittnerová 

 

 

 

Ospravedlnení poslanci: PaedDr. Monika Gombošová  

 

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť poslancov.  

Overovatelia zápisnice – Bc. Jana Pittnerová, Milan Matúš 

Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula. Jozef Hirschner 

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. Odpredaj parcely č- C-KN 54/5 a časť parcely C-KN 54/4 v k. ú. Horný Turček 

      5. Odpredaj časti parcely č- C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček o výmere 75m2 

      6. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček 

      7. Diskusia 

      8. Záver 
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Uznesenie č. 86/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 14. 11. 2019 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

      2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

      3. Kontrola uznesení      

      4. Odpredaj parcely č- C-KN 54/5 a časť parcely C-KN 54/4 v k. ú. Horný Turček 

      5. Odpredaj časti parcely č- C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček o výmere 75m2 

      6. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček 

      7. Diskusia 

      8. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.11.2019                                                                                         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. 87/2019 

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 15.11.2019                                                                                          Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

 

4. Odpredaj parcely C-KN 54/5 a časť parcely C-KN 54/4 v k. ú. Horný Turček 

 

Starosta obce informoval, že v minulosti sa schválil odpredaj predmetných pozemkov, ale 

keďže vtedajší záujemca nepodpísal zmluvu tak sa vyhlásila nová obchodná verejná súťaž 

a na dnešnom zasadnutí sa má schváliť odpredaj predmetných pozemkov druhému 

uchádzačovi. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

Uznesenie č. 88/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku: 

a) berie na vedomie plnenie Uznesenia č. 81/2019 prijatého na 10. zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Turčeku zo dňa 16.09.2019, ktorým bol schválený 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 
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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; 

 

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. 

 

Zámer prevodu vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej súťaže a 

výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy bol, v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zverejnený na úradnej tabuli odo dňa 27.09.2019, internetovej stránke obce 

odo dňa 30.09.2019 a v regionálnej tlači odo dňa 08.10.2019. 

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejnila na úradnej tabuli a internetovej 

stránke obce minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej 

verejnej súťaže, t.j. od 27.09.2019 do 18.10.2019. 

 

b) schvaľuje prevod vlastníctva 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; 

 

v prospech kupujúceho - Jakub Giertli, nar.       , trvale bytom          ,            , do jeho 

výlučného vlastníctva (1/1), za kúpnu cenu 

 

- vo výške    520,- € LV č. 522 - parc. č. 54/4 (345 m2) spoluvlastnícky podiel 1/4,  

- vo výške 6.280,- € LV č. 323 - parc. č. 54/5 (1 040 m2) spoluvlastnícky podiel 1/1, t.j. 

vo výške 6.800,- € (slovom: Šesťtisícosemsto euro) spolu za pozemky v celosti, 

 

teda za celý predmet kúpy, ktorá bola stanovená na základe výsledku vyhodnotenia 

predložených cenových ponúk zo dňa 21.10.2019 za ponúknutú kúpnu cenu vybratého 

účastníka – víťaza obchodnej verejnej súťaže, t.j. kupujúceho, v zmysle cenovej ponuky 

kupujúceho zo dňa 07.10.2019, ktorá cena, v súlade s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže, je najvyššia cena predložená navrhovateľom, a zároveň vyššia ako minimálna 

cena, za ktorú Obec Turček ponúkala na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti, stanovená 

podľa osobitného predpisu - podľa znaleckého posudku číslo 48/2018 zo dňa 11.07.2018, 

vypracovaného Ing. Jánom Simonidesom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie 

Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913094, a to: 
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- 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. 

 

c) ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam, v 

zmysle prijatého uznesenia 

 

d) určuje stratu platnosti a účinnosti tohto uznesenia v príslušnej časti pre prípad, ak kúpna 

zmluva k nehnuteľnostiam nebude uzavretá do 30 dní po prijatí tohto uznesenia. 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.11.2019                                                                                          Uznesenie bolo prijaté 
 

 

5. Odpredaj časti parcely C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček o výmere 75m² 

 

Starosta obce informoval, že sa jedná o pozemok medzi pozemkom p. Vernerovej 

a chodníkom. Starosta obce ďalej informoval, že obec nemá záujem sa o predmetný pozemok 

starať. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

Uznesenie č. 89/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 83/2019 prijaté na 10. zasadnutí OZ v Turčeku 

zo dňa 16.09.2019, ktorým bol schválený zámer Obce Turček predať majetok - 

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 703/9, o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku od pozemku - parcela registra „C“ 

evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 703/1, o výmere 6910 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, pričom oddelenie pozemku C-KN parcelné číslo 703/9 bolo vykonané na základe 

geometrického plánu č. 77/2019 zo dňa 13.09.2019, vyhotoviteľ: GEOREALITY 

Turčianske Teplice s. r. o., Izidora Žiaka 1893/12, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 43 

887 708, vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom 

Hankom dňa 13.09.2019 (ďalej len „pozemok“), v prospech kupujúceho - Bc. Martina 

Vernerová, rod.         , nar.         , trvale bytom         ,          , v zmysle žiadosti o odkúpenie 

časti parcely C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček z dňa 12.09.2019, za kúpnu cenu v sume 

10,- € / m2, t. j. celkovo v sume 750,- € (slovom: sedemstopäťdesiat eur) za celý predmet 

kúpy, 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 k pozemku v prospech 

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

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

úhrady kúpnej ceny 

 

- kupujúci sa zaväzuje, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 

povolenia vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech neprevedie pozemok do 

vlastníctva tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo 

od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

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 

20.09.2019, 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 703/9, o výmere 75 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol 

odčlenením časti pozemku od pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 

mape, parcelné číslo 703/1, o výmere 6910 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, pričom 

oddelenie pozemku C-KN parcelné číslo 703/9 bolo vykonané na základe geometrického 

plánu č. 77/2019 zo dňa 13.09.2019, vyhotoviteľ: GEOREALITY Turčianske Teplice s. r. 

o., Izidora Žiaka 1893/12, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 43 887 708, vyhotoveného 

Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom dňa 13.09.2019, 

úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske Teplice, 

katastrálny odbor dňa 18.09.2019, číslo 205/2019 (ďalej len “pozemok”), v prospech 

kupujúceho - Bc. Martina Vernerová, rod.         , nar.         , trvale bytom             ,            , 

v zmysle žiadosti o odkúpenie časti parcely C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček z dňa 

12.09.2019, za kúpnu cenu v sume 10,- € / m2, t.j. celkovo v sume 750,- € (slovom: 

sedemstopäťdesiat eur) 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 k pozemku 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 

 

- kupujúci sa zaväzuje, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 

povolenia vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech neprevedie pozemok do 

vlastníctva tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo 

od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prevod uvedeného pozemku za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že pozemok sa nachádza medzi pozemkom, 

ktorý je vo výlučnom vlastníctve kupujúceho a chodníkom, pričom kupujúci pozemok 

užíva ako prístupovú cestu k svojmu pozemku, pravidelne ho udržiava a čistí. Pozemok sa 

nachádza v intraviláne obce, nie je prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku, 

a vzhľadom k jeho výmere a charakteru ho nie je možné využiť iným spôsobom, 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 31.12.2019 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.11.2019                                                                                         Uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

 

6. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček 

 

Starosta obce informoval, že sa jedná o pozemky medzi chodníkom a pozemkami manželov 

Giertlovcov a p. Kuciana. Starosta obce povedal, že obec nemá záujem sa o tieto pozemky 

starať. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 90/2019 

 

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 703/1, o 

výmere 6910 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 75 m2, ako je to 

vyznačené v informatívnej kópii z mapy v prílohe žiadosti o odkúpenie časti parcely C-

KN 703/1 v k. ú. Horný Turček zo dňa 13.11.2019, pričom oddelenie a určenie 

vlastníckych práv k predmetnej časti nehnuteľnosti C-KN parcelné číslo 703/1 bude 

vykonané na základe geometrického plánu (ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúcich 

- Ing. Katarína Giertlová Žiačková, rod.        , nar.         a Daniel Giertli, nar.        , obaja 

trvale bytom          ,            , za kúpnu cenu v sume 10,- € / 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 
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- 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 predmetnému 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 pozemok sa nachádza medzi pozemkom, 

ktorý je vo vlastníctve kupujúcich a chodníkom, pričom kupujúci pozemok užívajú ako 

prístupovú cestu k svojmu pozemku, pravidelne ho udržiavajú a čistia. Pozemok sa 

nachádza v intraviláne obce, nie je prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku, 

a vzhľadom k jeho výmere a charakteru ho nie je možné využiť iným spôsobom, 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 v platnom znení. 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.11.2019                                                                                          Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

Uznesenie č. 91/2019 

 

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 703/1, o 

výmere 6910 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 75 m2, ako je to 

vyznačené v informatívnej kópii z mapy v prílohe žiadosti o odkúpenie časti parcely C-

KN 703/1 v k. ú. Horný Turček zo dňa 14.11.2019, pričom oddelenie a určenie 

vlastníckych práv k predmetnej časti nehnuteľnosti C-KN parcelné číslo 703/1 bude 

vykonané na základe geometrického plánu (ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúceho 

– Peter Kuciaň, rod.        , nar.         , trvale bytom         ,            , za kúpnu cenu v sume 

10,- € / 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, 
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 s týmito podmienkami: 

 

- kupujúci zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 

 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva k pozemku 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 

 

- kupujúci sa zaväzuje, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 

povolenia vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech neprevedie 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 pozemok sa nachádza medzi pozemkom, 

ktorý je vo výlučnom vlastníctve kupujúceho a chodníkom, pričom kupujúci pozemok 

užíva ako prístupovú cestu k svojmu pozemku, pravidelne ho udržiava a čistí. Pozemok sa 

nachádza v intraviláne obce, nie je prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku, 

a vzhľadom k jeho výmere a charakteru ho nie je možné využiť iným spôsobom, preto sa 

Obec Turček rozhodla previesť uvedený pozemok práve na kupujúceho. 

 

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 v platnom znení. 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.11.2019                                                                                          Uznesenie bolo prijaté 
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7. Diskusia 

 

Pán poslanec Jozef Vrzgula sa opýtal, či pani Novodomcová nemala záujem si odkúpiť 

pozemok medzi jej pozemkom a chodníkom. Starosta obce mu odpovedal, že pani 

Novodomcovú oslovil, ale momentálne menovaná nemá záujem predmetný pozemok 

odkúpiť. 

 

Starosta obce informoval, že oprava vodného toku Červená voda sa v roku 2019 realizovať 

nebude, nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. tento projekt zrušil. Starosta 

informoval, že v roku 2020 by mal Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vybudovať nad 

obcou Turček odkalovací val ako ochranu pred povodňami na vodnom toku Červená voda. 

 

Starosta obce informoval, že boli dokončené práce na ceste 1/65 avšak nepovažuje to za 

vyriešenie situácie a dúfa, že práce na predmetnej ceste budú v jarných mesiacoch 

pokračovať. 

 

Starosta obce informoval, že práce v budove bývalej základnej školy pokračujú a budova by 

mala byť prerobená v letných mesiacoch r. 2020. 

 

Pani Prílepková sa opýtala, kedy sa bude opravovať potok pri jej rodinnom dome. Starosta 

obce jej odpovedal, aby prišla na Obecný úrad a pomôže jej v riešení situácie, nakoľko vodný 

tok pri jej dome je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.. 

 

Starosta obce informoval, že obec bola vybraná do projektu „WiFi pre teba“ a po takmer celej 

obci bude bezplatná WiFi pre občanov a návštevníkov obce a taktiež bude možné sa pripojiť 

na TV programy za výhodných podmienok. 

 

Starosta obce informoval, že zabezpečil opravu osvetlenia v tuneli smerom k Úpravni vody. 

 

Pani Páchniková sa opýtala, či by sa nedalo niečo urobiť s obecným rozhlasom, pretože ho nie 

je dobre počuť resp. vytvára ozvenu. Starosta obce jej odpovedal, že by rád v roku 2020 

obecný rozhlas zmodernizoval. 

 

Starosta obce informoval, že dal vyviezť kontajner z cintorína v Hornom Turčeku a naspäť 

bude umiestnený až na jar, nakoľko v kontajneri sa nachádzal aj odpad, ktorý v ňom nemá 

byť. Pán poslanec Vrzgula povedal, že v budúcom roku sa bude musieť obec zamyslieť nad 

tým, akým spôsobom sa budú veľkokapacitné kontajnery vyvážať, aby sa nemusel dvíhať 

poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Hlavný kontrolór obce povedal, že by bolo vhodné 

vymyslieť kontrolný mechanizmus ako ľudí, čo hádžu komunálny odpad do 

veľkokapacitných kontajnerov odpozorovať. Starosta obce povedal, že bude potrebné zlepšiť 

v budúcom roku separáciu v obci.  

 

 

8. Záver 

 

 

 

Ján Teltsch, starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Bc. Jana Pittnerová                Milan Matúš                           Zapísal: Jaroslav Frno 


