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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 13.12.2019 o 16.00 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 
 
Ospravedlnení poslanci: PaedDr. Monika Gombošová, Bc. Jana Pittnerová  
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Jozef Vrzgula, Jozef Hischner 
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. Návrh úpravy rozpočtu obce 

  5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2020  
       a finančného výhľadu na roky 2021 a 2022 
  6. Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na rok 2020, 2021 a 2022 
  7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 zo dňa 13.12.2012 – o miestnej dani z nehnuteľností 
  8. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. 
  9. Zámer prenájmu časti parcely C-KN 54/2 v k. ú. Horný Turček 
10. Zriadenie dočasných komisií na inventarizáciu majetku k 31.12.2019 
11. Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce za rok 2019  
12. Odpredaj novovytvorenej parcely č. C-KN 703/10 v k. ú. Horný Turček o výmere 87 m² 
13. Odpredaj novovytvorenej parcely č. C-KN 703/11 v k. ú. Horný Turček o výmere 68 m² 
14. Diskusia 
15. Záver 
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Uznesenie č. 92/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 13. 12. 2019 

nasledovne: 

   1. Otvorenie 

          2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

          3. Kontrola uznesení      

          4. Návrh úpravy rozpočtu obce 

         5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2020  
              a finančného výhľadu na roky 2021 a 2022 
         6. Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na rok 2020, 2021 a 2022 
         7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 zo dňa 13.12.2012 – o miestnej dani z nehnuteľností 
         8. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. 
         9. Zámer prenájmu časti parcely C-KN 54/2 v k. ú. Horný Turček 
       10. Zriadenie dočasných komisií na inventarizáciu majetku k 31.12.2019 
       11. Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce za rok 2019  
       12. Odpredaj novovytvorenej parcely č. C-KN 703/10 v k. ú. Horný Turček o výmere 87 m² 
       13. Odpredaj novovytvorenej parcely č. C-KN 703/11 v k. ú. Horný Turček o výmere 68 m² 
       14. Diskusia 
       15. Záver 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti:   0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 3 
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 
Doplnenie do programu – starosta obce navrhol doplniť do programu: jednostranné 

odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 25.10.2002, prenájom 

novovybudovaného plynovodu a čerpanie fondov obce 

 
Uznesenie č. 93/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 13. 12. 

2019 nasledovne: 

- pred bod diskusia sa doplnia body - jednostranné odstúpenie od Zmluvy o zriadení 

spoločného obecného úradu zo dňa 25.10.2002, prenájom novovybudovaného plynovodu 

a čerpanie fondov obce 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               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. 94/2019 

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: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:    3 
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 
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4. Návrh úpravy rozpočtu obce 

 

Starosta obce prečítal návrh uznesenia. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 
Uznesenie č. 95/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu  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: 

 

Bežné príjmy: 

Kód zdroja 46 

400      Príjmy z transakcií s finančnými aktívami 

             a finančnými pasívami                                                                              + 5 662,00 eur   

 

Bežné príjmy: 

kód zdroja 71 

200      Nedaňové príjmy – podnikateľská činnosť 

                                                                                                                               + 6 000,00 eur  

Bežné výdavky: kód zdroja 71 

600 - bežné výdavky – podnikateľská činnosť                                                               

0472 Ubytovanie a stravovanie                                                                             + 6 000,00 eur 

 

Bežné výdavky: 

600 – Bežné výdavky kód zdroja 41 

0111 Výkonné a zákonodarné orgány                + 6 300,00 eur 

0320 Ochrana pred požiarmi                                                                                            - 

900,00 eur 

0810 Rekreačné a športové služby                                                                          – 2400,00 eur 

0820 Kultúrne služby                                                                                              + 5000,00 eur 

1020 Staroba                                                                                                           + 4000,00 eur 

09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou                                 - 12 000,00 eur 

 

Kapitálové príjmy: 

Kód zdroja 43 

200 nedaňové príjmy                                                                                            - 14 719,00 eur 
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Kapitálové výdavky 

Kód zdroja 43 

700 – Kapitálové výdavky 

0320 Ochrana pred požiarmi                                                                                      -254,00 eur 

0820 Kultúrne služby                                                                                            - 15 000,00 eur 

0111 Výkonné a zákonodarné orgány                                                                        -753,00 eur 

 

Kód zdroja 46 

700 – Kapitálové výdavky 

0620 Rozvoj obcí                                                                                                        + 3 400 eur 

0111 Výkonné a zákonodarné orgány                                                                    - 2 238,00 eur 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2020  
       a finančného výhľadu na roky 2021 a 2022 
 

Hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský predniesol odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu na rok 2020 a finančného výhľadu na roky 2021 a 2022. Dokument je zverejnený na 

webovej stránke obce pod linkom https://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-

obce-/dokumenty-hko/ a tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 
 
Uznesenie č. 96/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja 

Veselovského k návrhu rozpočtu na rok 2020 a finančnému výhľadu na rok 2021 a 2022 

vypracovaného v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
 
 

https://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/
https://www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/
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6. Návrh viacročného rozpočtu obce Turček na rok 2020, 2021 a 2022 

 

Starosta obce prečítal návrh uznesení. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

Uznesenie č. 97/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje rozpočet obce Turček na rok 2020 podľa predloženého návrhu, bez uplatňovania 

programov obce,  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  

a § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celkové rozpočtované príjmy obce Turček pre rok 

2020 sú plánované na 308 172 eur a celkové rozpočtované  výdavky obce Turček pre rok 

2020 sú plánované na 308 172 eur. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:  0 (menovite)       Prítomní:  3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 98/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

berie na vedomie finančný výhľad obce Turček na roky 2021 a 2022 zostavený v súlade 

s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti Čl. 9 ods. 1 podľa 

predloženého návrhu nasledovne: 

Celkové príjmy rozpočtu obce Turček pre rok 2021:   306 393 eur 

Celkové výdavky rozpočtu obce Turček pre rok 2021: 305 778 eur 

 

Celkové príjmy rozpočtu obce Turček pre rok 2022:   311 393 eur 

Celkové výdavky rozpočtu obce Turček pre rok 2022: 305 778 eur 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 

 

7. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 zo dňa 13.12.2012 – o miestnej dani z nehnuteľností 
 

Starosta obce informoval, že obec je kvôli narastajúcim cenám a zvýšeným výdavkom nútená 

zdvihnúť daň z nehnuteľností. Starosta obce ďalej informoval, že návrh dodatku bol 

zverejnený dňa 28.11.2019 a neboli vznesené žiadne pripomienky. Starosta obce povedal, že 

daň sa zvýši pre fyzické osoby o cca 30%. Pani Kostolná sa vyjadrila, že so zvýšením dane 

nesúhlasí, povedala, že systém v Slovenskej republike je zle nastavený a na chod obce by mal 

viac prispieť štát. Ďalej prebiehala diskusia ohľadom zvýšenia výdavkov pre obce za vývoz 

komunálneho odpadu. Téme ohľadom vývozu komunálneho odpadu sa starosta obce bude 

venovať na ďalšom zasadnutí OZ.  

 

Uznesenie č. 99/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje Dodatok č. 1 ku VZN č. 2/2012 zo dňa 13.12.2012 – o miestnej dani 

z nehnuteľností s účinnosťou od 1.1.2020 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 
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8. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. 
 

Starosta obce informoval, že pri budove bývalej Základnej školy v Turčeku sa vybudoval 

vodovod. Aby ho prevzala Tučianska vodárenska spoločnosť, je potrebné prijať uznesenie, 

ktoré starosta obce prečítal. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky.  

 

Uznesenie č. 100/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení odborného výkonu 

prevádzky verejného vodovodu č. O-106/2019 medzi obcou Turček a Turčianskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

9. Zámer prenájmu časti parcely C-KN 54/2 v k. ú. Horný Turček 
 
Starosta obce informoval, že je potrebné prenajať firme PROSPECT časť parcely C-KN 54/2 
a C-KN 54/1 v k. ú. Horný Turček, nakoľko má firma záujem vybudovať aj parkovacie miesta 
pri budove bývalej Základnej školy v Turčeku. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu 
pripomienky. 
 
Uznesenie č. 101/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zámer Obce Turček prenajať nehnuteľnosti - pozemky vo výlučnom vlastníctve 

(1/1) Obce Turček, nachádzajúce sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, 

katastrálne územie Horný Turček, nasledovne: 

 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/1, o 

výmere 403 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 57 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom 

 

- časť pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 

54/2, o výmere 5352 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom, o výmere podľa geometrického plánu, ktorý bude vyhotovený, ako je to 

zakreslené v priloženom situačnom náčrte v informatívnej kópii z katastrálnej mapy 

 

v prospech žiadateľa - spoločnosť PROSPECT, spol. s r.o., IČO: 34 107 100, so sídlom 

J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 561/N, uvedeného v žiadosti o prenájom pozemkov zo dňa 

10.12.2019, 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: 
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- doba nájmu bude dohodnutá na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

- nájom bude bezodplatný 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Žiadateľ je výlučným vlastníkom budovy postavenej na pozemku C-KN parcelné číslo 

54/1 a v súčasnosti realizuje prestavbu pôvodnej budovy základnej školy na nájomné 

bytové jednotky, v súvislosti s čím je povinný vybudovať aj prístupovú cestu a príslušný 

počet parkovacích státí na priľahlom pozemku C-KN parcelné číslo 54/2. Nájom za 

predmet nájmu bude, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bezodplatný, nakoľko 

parkovacie státia budú slúžiť výlučne pre budúcich nájomcov - obyvateľov obce. 

 

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: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 
 
10. Zriadenie dočasných komisií na inventarizáciu majetku k 31.12.2019 
 
Starosta obce navrhol zloženie komisií tak, ako boli určené v minulom roku. Nikto 
z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
 
Uznesenie č. 102/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

 

a) zriaďuje dočasné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Turček 

v súlade s §15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nasledovnom zložení: 

1. Ústredná inventarizačná komisia 

Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Jozef Hirschner – člen komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

2. Obecný úrad Turček 

PaedDr. Monika Gombošová – predseda komisie 

Bc.Jana Pittnerová – člen komisie 

Anna Ulbrichtová – člen komisie 

3. Požiarna zbrojnica 

Milan Matúš – predseda komisie 

Karol Pittner – člen komisie 

Jozef Hirschner – člen komisie 

4. Materská škola 

Bc. Jana Pittnerová – predseda komisie 

Renáta Dudíková – člen komisie 

Marta Hirschnerová – člen komisie 

5. Dom kultúry 

Jozef Hirschner – predseda komisie 

Jaroslav Frno – člen komisie 

Alena Adamcová – člen komisie 

6.ČOV 
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Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

Pracovník TURVOD-u 

7. Telovýchovná jednota 

Jozef Hirschner – predseda komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

Bc. Jana Pittnerová – člen komisie 

 

b) vymedzuje úlohy inventarizačných komisií v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení nasledovne: 

komisie vykonajú inventarizáciu majetku a záväzkov obce Turček v určenom útvare, v období 

od 14.12.2019 do 22.1.2020, aby boli pripravené na spracovanie v účtovníctve obce 

a prípadné zmeny mohli byť zapracované do účtovnej závierky obce. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
 
 
11. Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce za rok 2019 
 
Starosta obce informoval, že posledná odmena bola hlavnému kontrolórovi obce schválená 
v roku 2016. Hlavný kontrolór obce povedal, že o odmenu nežiadal, ale iniciatívu starostu 
obce a poslancov OZ si váži. Starosta obce navrhol sumu 300,-EUR netto. Poslanci OZ s týmto 
návrhom súhlasili. 
 
Uznesenie č. 103/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje  odmenu hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Ondrejovi Veselovskému za rok 2019 

vo výške 300,-EUR slovom tristo eur netto. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 
 
12. Odpredaj novovytvorenej parcely č. C-KN 703/10 v k. ú. Horný Turček o výmere 87 m² 
 

Starosta obce informoval o ktorý pozemok sa jedná a prečítal návrh uznesenia. Nikto 

z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

Uznesenie č. 104/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 91/2019 prijaté na 11. zasadnutí OZ v Turčeku 

zo dňa 14.11.2019, 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 703/1, o výmere 6910 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske 
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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, 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 

 

- 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 15.11.2019, 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 703/10, o výmere 87 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 703/10 bolo vykonané na základe geometrického plánu č. 61/2019 
zo dňa 29.11.2019, vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY, Ul. SNP 
514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33235520, vyhotoveného Bc. 
Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom dňa 
29.11.2019, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad 
Turčianske Teplice, katastrálny odbor dňa 04.12.2019, číslo 61-274/2019 (ďalej 
len “pozemok”), v prospech kupujúceho - Peter Kuciaň, rod.       , nar.       , trvale 
bytom        ,        , v zmysle žiadosti o odkúpenie časti parcely C-KN 703/1 v k. ú. 
Horný Turček zo dňa 14.11.2019, za kúpnu cenu v sume 10,- € / m2, t.j. celkovo 
v sume 870,- € (slovom: Osemstosedemdesiat 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 
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- 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. 

 

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 31.01.2020 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 
 

 

13. Odpredaj novovytvorenej parcely č. C-KN 703/11 v k. ú. Horný Turček o výmere 68 m² 
 
Starosta obce informoval o ktorý pozemok sa jedná a prečítal návrh uznesenia. Nikto 

z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 
 
Uznesenie č. 105/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 90/2019 prijaté na 11. zasadnutí OZ 

v Turčeku zo dňa 14.11.2019, 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 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 
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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, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, 

 

 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 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 

 

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 15.11.2019, 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 703/11, o výmere 68 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 703/11 bolo vykonané na základe geometrického plánu č. 61/2019 
zo dňa 29.11.2019, vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY, Ul. SNP 
514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33235520, vyhotoveného Bc. 
Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom dňa 
29.11.2019, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad 
Turčianske Teplice, katastrálny odbor dňa 04.12.2019, číslo 61-274/2019 (ďalej 
len “pozemok”), v prospech kupujúcich - Ing. Katarína Giertlová Žiačková, rod.       
, nar.         a Daniel Giertli, nar.        , obaja trvale bytom         ,         , v zmysle 
žiadosti o odkúpenie časti parcely C-KN 703/1 v k. ú. Horný Turček zo dňa 
13.11.2019, za kúpnu cenu v sume 10,- € / m2, t.j. celkovo v sume 680,- € 
(slovom: Šesťstoosemdesiat 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 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. 

 

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 31.01.2020 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
14. Jednostranné odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 

25.10.2002 

Starosta obce informoval, že obce si založili nový spoločný úrad a je potrebné od starej 

zmluvy odstúpiť. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

Uznesenie č. 106/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje jednostranné odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 

25.10.2002 v znení neskorších dodatkov s účinnosťou od momentu doručenia mestu 

Turčianske Teplice.  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 
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15. Prenájom novovybudovaného plynovodu 

 

Starosta obce informoval, že pri budove bývalej Základnej školy v Turčeku sa vybudoval 

plynovod a je potrebné ho prenajať Slovenskému plynárenskému priemyslu. Nikto 

z poslancov obce nemal k bodu pripomienky. 

 

Uznesenie č. 107/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje prenájom novovybudovaného plynovodu Turček (STL PP d32 a STL PL 50) pre 

SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/b, Bratislava.  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

16. Čerpanie fondov obce 

 

Starosta obce prečítal návrh uznesení. Nikto z poslancov nemal k bodu pripomienky. 

 

Uznesenie č. 108/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje  

použitie prostriedkov rezervného fondu  v celkovej hodnote 1 174,37 eur – na kapitálové 

výdavky v zmysle ustanovenia § 15 odsek 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov nasledovne: 

- 1 174,37 eur - financovanie časti faktúry na nákup komunálneho rozmetadla od firmy Kravec, 

s. r. o., IČO: 46490485  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 109/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje  

použitie prostriedkov ostatných peňažných fondov  v celkovej hodnote 9 517,42 eur – na 

kapitálové výdavky v zmysle ustanovenia § 15 odsek 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov nasledovne: 

- 551,33 eur - financovanie časti faktúry na nákup komunálneho rozmetadla od firmy Kravec, s. 

r. o., IČO: 46490485  

- 3 990 eur – kotol VERNER VN45D pravý – od firmy VERNER SK s. r. o., IČO: 45481121 

- 3 400 eur – nákup nákladného automobilu LIAZ, rok výroby 1988 od Branislava Krúpu 

- 505 eur – nákup kosačky LC356V 

- 550 eur – nákup krovinorezu K535RX 

- 521,09 eur – nákup krovinorezu K535RX – časť nákladov  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa: 0 (menovite)       Prítomní: 3  
Podpísal starosta obce 13.12.2019                                                                                                               Uznesenie bolo prijaté 

 

 

17. Diskusia 

 

Starosta obce informoval, že vymenil v budove Obecného úradu v Turčeku kotol na kúrenie, 

nakoľko starý kotol bol v havarijnom stave. 

 

Pani Kostolná sa opýtala, či by bola obec ochotná jej pomôcť s vybavením bezbariérového 

nástupišťa na vlakovej stanici, nakoľko dostala od ŽSR zamietavé stanovisko. Starosta obce 

jej odpovedal, aby mu priniesla korešpondenciu a posunie ju obecným právnikom na riešenie.  

 

 

 

 

18. Záver 

 

Starosta obce poďakoval za účasť a poprial všetkým zúčastneným pekné prežitie sviatkov. 
 
 

 
 

Ján Teltsch, starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Jozef Vrzgula                                           Jozef Hirschner                              Zapísal: Jaroslav Frno 


