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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 6.2.2020 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 Hirschner, 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 – Milan Matúš, Bc. Jana Pittnerová 
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 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

     5. Zmena funkčného využitia pozemku č. parc. C-KN 727/10 v k. ú. Horný  

         Turček 

     6. Poskytnutie dotácie pre Súkromné centrum voľného času, vajanského nám.  

          2, Martin 

     7. Prenájom časti parcely C-KN 54/2 v k. ú. Horný Turček 

     8. Informácia o separácií odpadu na rok 2020 

     9. Diskusia 

   10. Záver 
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 Uznesenie č. 1 /2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 6. 2. 2020 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

     5. Zmena funkčného využitia pozemku č. parc. C-KN 727/10 v k. ú. Horný  

         Turček 

     6. Poskytnutie dotácie pre Súkromné centrum voľného času, vajanského nám.  

          2, Martin 

     7. Prenájom časti parcely C-KN 54/2 v k. ú. Horný Turček 

     8. Informácia o separácií odpadu na rok 2020 

     9. Diskusia 

   10. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 7.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 
3. Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór obce p. Mgr. Ondrej Veselovský, ktorý 
konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sa plnia. 
 
Uznesenie č. 2/2020 

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

Podpísal starosta obce dňa 7.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2020 

Hlavný kontrolór obce prečítal jeho Plán kontrolnej činnosti na rok 2020. Dokument tvorí 
prílohu tejto zápisnice. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
 
 

Uznesenie č. 3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mgr. Ondreja 

Veselovského na rok 2020   

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 7.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 
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5.  Zmena funkčného využitia pozemku č. parc. C-KN 727/10 v k. ú. Horný  

         Turček 

 

Starosta obce informoval, že je potrebné zrušiť Uznesenie č. 82/2019 a je potrebné prijať 
nové uznesenie, aby zmenu funkčného využitia pozemku Kataster nehnuteľností 
v Turčianskych Tepliciach zrealizoval. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
 
Uznesenie č. 4/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) ruší Uznesenie č. 82/2019 prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Turčeku zo dňa 

16.9.2019 

b) schvaľuje zmenu funkčného využitia vytvorenej nehnuteľnosti, pozemku parcely registra 

„C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 727/10 – trvalý trávny porast v k. ú. 

Horný Turček, obec Turček, Okres Turčianske Teplice, podľa geometrického plánu číslo 

83/2019 overeného Ing. Lenkou Marčekovou zo dňa 3.5.2019 na predmetnom pozemku bude 

realizovaná výstavba chaty alebo rodinného domu. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 7.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
 
6. Poskytnutie dotácie pre Súkromné centrum voľného času, vajanského nám.  

          2, Martin 

 
Starosta obce informoval, že prišla žiadosť o dotáciu pre Súkromné centrum voľného času, 
kde má obec Turček jednu žiačku. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
 
Uznesenie č. 5/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje dotáciu pre Súkromné centrum voľného času, Vajanského nám.2, Martin, IČO: 

36139165 vo výške 103,16 EUR slovom jednostotri eur šestnásť centov. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 7.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

7. Prenájom 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. Starosta obce podotkol, že sa neprenajíma 
5352m², ale len časť pozemku podľa geometrického plánu. 
 
 
Uznesenie č. 6/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 101/2019 prijaté na 12. zasadnutí OZ v Turčeku 

zo dňa 13.12.2019, ktorým bol schválený 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

s týmito podmienkami: 

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

- nájom bude bezodplatný 

ktorý bol, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 

obce odo dňa 13.12.2019, pričom v stanovenom termíne neboli k spôsobu ani predmetu 

prenájmu vznesené žiadne pripomienky. 

b) schvaľuje prenájom nehnuteľností - pozemkov vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce 

Turček, nachádzajúcich 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 zmysle projektu č. 2399-PSP/RD zo dňa 

01/2020 vypracovaného firmou Aquaplan, s.r.o., Kossúthovo nám., č. 18, 94501 

Komárno 
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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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 

s týmito podmienkami: 

- 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. 

 

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

zmysle prijatého uznesenia 

 

d) určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia v prípade, ak nájomná zmluva nebude 

uzavretá do 30.04.2020 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce dňa 7.2.2020                                                                                    Uznesenie bolo prijaté 

 

 
 
 
8. Informácia o separácií odpadu na rok 2020 

 

Starosta obce informoval, že obec bude vykonávať separáciu na vlastné náklady. Do každého 

domu budú doručené vrecia spolu s návodom, aby ľudia vedeli, aký odpad môžu do vriec 

dávať. Ďalej prebehla diskusia medzi starostom obce, poslancami OZ a občanmi ohľadom 

separácie. 

 

9. Diskusia 

 

Pán poslanec Jozef Vrzgula sa opýtal na základe podnetu jedného občana, či by mohla obec 

prispievať mesačne 2-3€ pre nezamestnaných občanov, ktorí vykonávajú malé obecné služby 

s tým, že by sa im suma vyplatila raz ročne, alebo by sa im niečo kúpilo. Starosta obce 

odpovedal, že na konci roka by im mohol dať jednorazovú odmenu. 

 

 

10. Záver 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Milan Matúš                Bc. Jana Pittnerová                              Zapísal: Jaroslav Frno 


