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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 21.2.2020 o 18.00 hod 
v Dome kultúry v Turčeku 

 
Prítomný :  
Ján Teltsch, starosta obce Turček 
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský - neprítomný 
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, PaedDr. Monika Gombošová, Milan Matúš 
 
Ospravedlnení poslanci: Bc. Jana Pittnerová 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Milan Matúš, PaedDr. Monika Gombošová 
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. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 

     5. Žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie  

         nájomných bytov v počte 14 bytových jednotiek formou budúcej kúpy 

     6. Diskusia 

     7. Záver 

    Uznesenie č. 7/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 21. 02. 2020 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Úprava rozpočtu obce na rok 2020 

     5. Žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie  

         nájomných bytov v počte 14 bytových jednotiek formou budúcej kúpy 

     6. Diskusia 

     7. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 24.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 
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3. Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór obce p. Mgr. Ondrej Veselovský, ktorý ale nebol 
prítomný na zasadnutí OZ. List od hlavného kontrolóra obce prečítala pani poslankyňa 
Monika Gombošová a list tvorí prílohu tejto zápisnice. V predmetnom liste hlavný kontrolór 
obce konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sa plnia. 
 
Uznesenie č. 8/2020 

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 dňa 24.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 
4. Úprava rozpočtu obce na rok 2020  

Starosta obce informoval, že kvôli žiadosti o úver zo ŠFRB je potrebné urobiť úpravu 
rozpočtu obce. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
 
Uznesenie č. 9/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje úpravu rozpočtu obce Turček  pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

nasledovne: 

Príjmy: 

121 001 – daň z pozemkov:                      13 320,00 eur 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 24.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu obce Turček  pre rok  2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

nasledovne: 

 

Výdavky: 

820  - splácanie istín – ŠFRB:                          3 078,00  eur  

650 – splácanie úrokov – ŠFRB:                     1 232,00 eur 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti:  0  (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:   4  
Podpísal starosta obce dňa 24.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 11/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu obce Turček  pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 

nasledovne: 

 

820 – splácanie istín – ŠFRB splátka:                 333,00 eur 

650 – splácanie úrokov – ŠFRB                             66,00 eur 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 24.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
5.  Žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytov v počte 

14 bytových jednotiek formou budúcej kúpy 

 

Obec Turček má záujem o obstaranie nájomných bytov v počte 14 bytových jednotiek, ktoré 

plánuje financovať prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciou na 

rozvoj bývania z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

Dňa 12.02.2020  bola v Obchodnom vestníku č. 29/2020 zverejnená,  pod číslom S000004, 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – bytový dom 

Obec Turček, ďalej len „ Výzva“.  

Táto Výzva bola rovnako zverejnená na webovom sídle Obce Turček v časti Úvodná stránka, 

podstránka „Rýchle oznamy“.  

Predmetom Výzvy je podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 

zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva z budúceho 

predávajúceho na budúceho kupujúceho (t.j. navrhovateľa v zmysle tejto Výzvy), a to 

k nasledovnej nehnuteľnosti: 

Bytový dom – 14 b.j. – Obec Turček (vrátane spoločných častí a spoločných zariadení domu 

a príslušenstva bytov; bez pozemku) špecifikovaný projektovou dokumentáciou: Prestavba 

bývalej ZŠ na bytový dom – 14 b.j., vypracovanou: Architektonickou kanceláriou Ladislava 

Veresa s.r.o., Nové Zámky, IČO: 44 477 210. Viac informácií o predmetnej nehnuteľnosti 

bolo zverejnených na stránke: http://prospectnz.sk/nehnutelnost/bytovy-dom-turcek/. 

Lehota na predkladanie návrhov je stanovená na deň: 27.02.2020 do 8,00 hod. 

Obsah návrhu má obsahovať: povinne: identifikácia navrhovateľa ( budúceho kupujúceho) 

    kúpna cena  nehnuteľnosti ( v EUR s DPH) 

               nepovinne: návrh zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

 

Na základe zverejnenej Výzvy a preštudovaní si informácií zverejnených na vyššie uvedenej 

webovej stránke je zrejmé, že predmetom budúcej kúpy je: 

 

 nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 530, vedenom Okresným úradom Turčianske 

Teplice (odbor katastrálny) pre okres Turčianske Teplice, obec Turček, katastrálne územie 

Horný Turček: 

 stavba so súpisným číslom 173 postavená na parcele číslo 54/1, popis stavby – Základná škola  

/po prestavbe : bytový dom č. 173 -14 bytových jednotiek, postavený na parcele číslo 54/1  

 Spevnené plochy (parkovisko + prístupová cesta) 

 Vodovodná prípojka  

 Kanalizačná prípojka 

 Sadové úpravy 

 plynová prípojka  

 elektrická prípojka NN 

http://prospectnz.sk/nehnutelnost/bytovy-dom-turcek/
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Obec Turček má záujem získať do vlastníctva nehnuteľnosť, ktorá je predmetom Výzvy na podávanie 

návrhov na uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a takto získané nájomné byty 

ponúknuť obyvateľom Obce Turček. Obec Turček plánuje pri výbere zhotoviteľa nájomných bytov 

využiť vyhlásenú Výzvu, ktorá bola vyhlásená v zmysle § 276 zákona č. 513/1991 Obchodný 

zákonník. 

Výberom zhotoviteľa v zmysle Obchodného zákonníka obec neporuší žiadne ustanovenie zákona 

o verejnom obstarávaní. Z objektívnych dôvodov totiž Obec nemôže vyhlásiť verejnú súťaž a ani 

priame rokovacie konanie v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

Objektívnym dôvodom je skutočnosť, že Obec Turček nie je vlastníkom žiadnej vhodnej 

nehnuteľnosti, ktorá by sa dala využiť na prestavbu nájomného bytového domu. Vlastníkom 

nehnuteľnosti v katastri Obce Turček, z ktorej má vzniknúť bytový dom je súkromná spoločnosť. To 

znamená, že verejná súťaž alebo priame rokovacie konanie v zmysle príslušných ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní nie je možné zrealizovať.   

Obec môže pri nadobúdaní majetku do vlastníctva alebo predaji majetku postupovať ako v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní tak aj v zmysle Obchodného zákonníka. 

 

Zo strany Vyhlasovateľa súťaže, t.j. spoločnosti PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové 

Zámky, IČO: 34 107 100 bol poskytnutý aj návrh zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.  

 
Zastupiteľstvo súhlasilo s predložením návrhu na uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 

zmluvy na nehnuteľnosť Bytový dom – 14 b.j. – obec Turček a to v rozsahu ako je uvedené v tejto 

Zápisnici.  

Do návrhu na uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy bude zakomponované: 

a)  jednoznačná podmienka, že kúpna cena bude uhradená z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 

Dotácie z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR a z vlastných zdrojov obce.  

b) uvedená kúpna cena v EUR s DPH, ktorú je Obec Turček ochotná uhradiť za predmetnú 

nehnuteľnosť (vrátane technickej vybavenosti) v členení, tzn. so špecifikáciou, čo bude uhradené 

z úveru zo ŠFRB, čo s dotácie z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR a čo z vlastných 

zdrojov obce. 

c) s uvedením podmienky, že pokiaľ Obec Turček nezíska úver zo ŠFRB a dotáciu z Ministerstva 

dopravy a regionálneho rozvoja SR do konca roku 2020 v rozsahu, ktorá umožní Obci Turček zaplatiť 

dohodnutú kúpnu cenu v Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, nie je Obec Turček povinná 

pristúpiť k podpisu Kúpnej zmluvy.  

 

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

 

Uznesenie č. 12/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

 

schvaľuje: 
A. Účel 

1. Investičný zámer kúpu nájomných bytov v počte 14 bytových jednotiek formou 

budúcej kúpy, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou stavby: 

PRESTAVBA   BÝVALEJ   ZŠ   NA   BYTOVÝ   DOM 14  B. J.   TURČEK, stavebný 

objekt SO 1–Vlastná stavba, vypracovanou Architektonickou kanceláriou Ladislava 

Veresa s.r.o, Ing.Ladislav Veres, Letomostie 2, Nové Zámky., schválenou v 

stavebnom konaní č. 103/2020/032-stav.Bu. Nájomné byty budú zrealizované 

v katastrálnom území obce Horný Turček na pozemkoch parc. č. C-KN 54/1, 54/2 č. s. 

173. 

2. Investičný zámer kúpu súvisiacej technickej vybavenosti formou budúcej kúpy 

v zložení: 

 SO 2 – SPEVNENÉ   PLOCHY 

 SO 3- Elektrická prípojka NN 

 SO 4–Vodovodná prípojka 

 SO 5- Plynová prípojka 
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 SO 06-Kanalizačná prípojka 

ktorá bude zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 

Architektonickou kanceláriou Ladislava Veresa s.r.o, Ing.Ladislav Veres, 

Letomostie 2, Nové Zámky., schválenou v stavebnom konaní č. 103/2020/032-

stav.Bu a stavebnom konaní č. 90/2020/031-dopr.Bu. Technická vybavenosť 

bude zrealizovaná v katastrálnom území obce Horný Turček na pozemkoch 

parc. č. C-KN 54/1, 54/2. 

3. Účel kúpu nájomných bytov na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

o prevode vlastníctva k bytovému domu a pozemku č. 01/2020  za cenu vo výške: 

 817.377,12 Eur s DPH  

4. Účel kúpu súvisiacej technickej vybavenosti na základe Zmluvy o uzavretí budúcej 

kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k bytovému domu a pozemku č. 1/2020 za cenu 

vo výške:  

 Spevnené plochy (parkovisko + prístupová cesta): 10.920,00 € vrátane DPH 

 Spevnené plochy (sadové úpravy): 2.360,76 € vrátane DPH 

 Elektrická prípojka: 5.745,90 € vrátane DPH 

 Vodovodná prípojka: 13.930,00 € vrátane DPH 

 Plynová prípojka: 2.658,90 € vrátane DPH 

 Kanalizačná prípojka: 24.080,00 € vrátane DPH 

 

B. Podanie žiadostí 

1. o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov kúpou podľa zákona č. 

443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

2. o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov kúpou podľa zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo 

Štátneho fondu rozvoja bývania 

3. o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti kúpou v zložení Spevnené 

plochy (parkovisko + prístupová cesta), Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka 

podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v 

znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

4. o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti kúpou v zložení 

Spevnené plochy (parkovisko + prístupová cesta), Vodovodná prípojka, Kanalizačná 

prípojka podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 

neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

 

C. Zmluvu 

1. Uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva 

k bytovému domu č. 01/2020 so zhotoviteľom PROSPECT, spol. s.r.o., J. Simora 5, 

940 01 Nové Zámky, IČO: 34 107 100 (budúci predávajúci) predmetom ktorej je 

zabezpečenie budúceho predaja nasledovných nehnuteľností z budúceho 

predávajúceho na Obec TURČEK, Turček 123, 038 48 Turček, IČO: 00 317 012,  

budúceho kupujúceho: 

 

nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 530, vedenom Okresným úradom 
Turčianske Teplice (odbor katastrálny) pre okres Turčianske Teplice, obec Turček, 
katastrálne územie Horný Turček: 

-  stavba so súpisným číslom 173 postavená na parcele číslo 54/1, popis stavby – 
Základná škola  /po prestavbe : bytový dom č. 173 -14 bytových jednotiek, postavený 
na parcele číslo 54/1  
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Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú, že uzatvorením 
kúpnej zmluvy do vlastníctva budúceho kupujúceho prejdú : 

 

 SO 1 – vlastná stavba - bytový dom -14 bytových jednotiek  

 SO 2 – spevnené plochy  

 SO 3 – elektrická prípojka NN 

 SO 4 – vodovodná prípojka 

 SO 5 – plynová prípojka 

 SO 06  – kanalizačná prípojka 

/bytový dom so 14 bytovými jednotkami, príslušná technická infraštruktúra, spevnené 
plochy - 18 parkovacích miest s prístupovou cestou - všetko spoločne ďalej ako 
Predmet zmluvy/. 

 

D. Financovanie 

1. Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome: 

 Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 492.490,00 € vrátane DPH, 

 Dotácia z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo 

výške 265.180,00 € vrátane DPH, 

 Vlastné zdroje obce vo výške 11,56 € vrátane DPH. 

2. Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:  

a. Spevnené plochy (parkovisko + prístupová cesta) 

 Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške: 5.460,00 € vrátane DPH; 

 Dotácia z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

vo výške 5.460,00 € vrátane DPH; 

b. Vodovodná prípojka  

 Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 9.100,00 € vrátane DPH; 

 Dotácia z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

vo výške 4.830,00 € vrátane DPH; 

c. Kanalizačná prípojka 

 Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 12.040,00 € vrátane DPH; 

 Dotácia z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

vo výške 12.040,00 € vrátane DPH; 

d. Sadové úpravy 

 Vlastné zdroje obce vo výške 2.360,76 € vrátane DPH; 

e. plynová prípojka  

 Vlastné zdroje obce vo výške 2.658,90 € vrátane DPH; 

f. elektrická prípojka NN 

 Vlastné zdroje obce vo výške 5.745,90 € vrátane DPH. 

3. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo 

výške 11,56 € z rozpočtu obce. 

4. Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie súvisiacej technickej 

vybavenosti vo výške 10 765,56 € z rozpočtu obce. 

 

E. Záväzky 

1. Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv 
ustanovenia § 12 a § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. 

2. Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov. 
3. Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov 

obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 
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sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky. 

4. Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty vrátane pozemku pod bytovým 

domom obstaraným podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

v znení neskorších predpisov v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. 

5. Záväzok obce v budúcich rokoch vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočte obce 

Turček na zabezpečenie splácania poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie 

nájomných bytov na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode 

vlastníctva k bytovému domu 01/2020, počas celej doby splatnosti. 

6. Záväzok obce každoročne vyčleňovať v rozpočte obce Turček finančné prostriedky na 

splácanie úveru ako aj úrokov z úveru počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB 

v zmysle predošlých bodov tohto uznesenia, počnúc rokom 2020 vyčlenením troch 

mesačných splátok v rozpočte obce Turček nasledovne:  

 

Skutočnosť – 3 mesačné splátky na rok 2020: 

 Mesačná splátka 3 x mesačná splátka 

Kúpa bytov 1 436,43 € 4 309,29 € 

Technická vybavenosť 133,00 € 399,00 € 

Spolu 1 569,43 € 4 708,29 € 

 

Rozpočet – 3 mesačné splátky na rok 2020: 

 

Výdavky na kúpu bytov 
820  - splácanie istín – ŠFRB:                          3 078,00  eur 

650 – splácanie úrokov – ŠFRB:                       1 232,00 eur 

  

Výdavky na technickú vybavenosť 

820 – splácanie istín – ŠFRB splátka:                  333,00 eur 

650 – splácanie úrokov – ŠFRB                             66,00 eur 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 24.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 

 
6. Diskusia 
 
Pán poslanec Milan Matúš sa opýtal, či sa pracuje na budove bývalej základnej školy. 
Starosta obce mu odpovedal, že práce by mali opätovne začať v budúcom týždni. 
 
 
Pán Kocúr sa opýtal, či má obec archívne dokumenty ohľadom hradla Kremenisko. Starosta 
obce mu odpovedal, že sa pozrie do archívu obce a bude pána informovať. Pani Ulbrichtová 
pánovi odpovedala, že na webovej stránke obce je zverejnená kronika obce a možno v nej sa 
k informáciám dopátra. 
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Pán Kocúr sa opýtal, či je na obci podaná žiadosť o výstavbu v blízkosti hradla Kremenisko. 
Starosta obce mu odpovedal, že žiadnou písomnou žiadosťou o stavebné povolenie 
nedisponuje.  
 
 
 
 
7. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Milan Matúš                PaedDr. Monika Gombošová                              Zapísal: Jaroslav Frno 


