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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 25.6.2020 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, PaedDr. Monika Gombošová, Milan Matúš, Bc. Jana 
Pittnerová 
 
Ospravedlnení poslanci:  
 
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. Záverečný účet obce za rok 2019      

     5. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 260/1 v k. ú. Dolný Turček o výmere cca 160m² 

     6. Zámer kúpy rozostavanej nehnuteľnosti na č. parc. C-KN 527 v k. ú. Horný Turček   

         spolu s pozemkom č. parc. C-KN 528 v k. ú. Horný Turček 

     7. Diskusia 

     8. Záver 
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Uznesenie č.  13/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 25. 6. 2020 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Záverečný účet obce za rok 2019 

     5. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 260/1 v k. ú. Dolný Turček o výmere cca 160m² 

     6. Zámer kúpy rozostavanej nehnuteľnosti na č. parc. C-KN 527 v k. ú. Horný Turček   

         spolu s pozemkom č. parc. C-KN 528 v k. ú. Horný Turček 

     7. Diskusia 

     8. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  

Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
Starosta obce navrhol zmenu programu a to doplnenie bodu Zámer odpredaja časti parcely 

C-KN 99/1 v k. ú. Horný Turček o výmere cca 150m², nakoľko žiadosť o odkúpenie bola 

doručená na obec až po zverejnení programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku.  

 
 
Uznesenie č. 14/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 25. 6. 

2020 nasledovne: 

- pred bod diskusia sa doplní bod Zámer odpredaja časti parcely C-KN 99/1 v k. ú. Horný 

Turček o výmere cca 150m² 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  

Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
3. Kontrola uznesení 
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór obce p. Mgr. Ondrej Veselovský. Hlavný 
kontrolór obce konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia sa plnia. 
 
Uznesenie č. 15/2020 

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: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  
Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
 
 
 



 3 

4. Záverečný účet obce za rok 2019      

 

Hlavný kontrolór prečítal jeho správu k záverečnému účtu za rok 2019. Správa tvorí prílohu 

tejto zápisnice a je zverejnená na webovej stránke obce pod linkom: 

http://files.obecturcek.webnode.sk/200042315-

bc773bc776/Odb_stanovisko_k_z.u%CC%81c%CC%8Ctu_Turc%CC%8Cek_2019.pdf 

Hlavný kontrolór obce vyjadril súhlas s celoročným hospodárením obce bez výhrad.  

 

 

 

Uznesenie č. 16/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k záverečnému účtu 

za rok 2019. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  
Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
Uznesenie č. 17/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

Schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov  a § 16 ods. 10  písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  záverečný účet 

obce Turček a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad.  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  

Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
Uznesenie č. 18/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

Schvaľuje vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia (rozdielu medzi výnosmi a 

nákladmi) obce Turček za rok 2019, ktorým je zisk  v hodnote  58 554,09 eur , v prospech 

účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  
Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 a) schvaľuje v súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie prebytku 

rozpočtového hospodárenia obce Turček za rok 2019 v hodnote 501,33 eur na tvorbu 

rezervného fondu 

 b) schvaľuje v súlade s ustanovením § 15 ods. 1   zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie prebytku 

http://files.obecturcek.webnode.sk/200042315-bc773bc776/Odb_stanovisko_k_z.u%CC%81c%CC%8Ctu_Turc%CC%8Cek_2019.pdf
http://files.obecturcek.webnode.sk/200042315-bc773bc776/Odb_stanovisko_k_z.u%CC%81c%CC%8Ctu_Turc%CC%8Cek_2019.pdf
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rozpočtového hospodárenia obce Turček za rok 2019 v hodnote 25 828,13 eur na tvorbu 

peňažného fondu – Prostriedky minulých rokov 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  
Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje použitie prostriedkov ostatných peňažných fondov  obce z fondu „Prostriedky 

minulých rokov“ v celkovej hodnote 6 631,78 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: 

- 3 027,78 eur - nákup kosačky Panter FD-2Hydro+RZS70 od firmy Kravec, s. r. o., IČO: 

46490485, VS: 20200098  

- 3 098,00 eur – rozšírenie distribučnej siete plynovodu od firmy ALMYA, spol. s r. o., IČO: 

46418750, VS: 2020003 

-   506,00 eur – nákup notebooku HP od firmy ATAK SYSTEM, s. r. o., IČO: 36386634, VS: 

20023 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  
Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
5.  Zámer odpredaja časti parcely C-KN 260/1 v k. ú. Dolný Turček o výmere cca 160m² 

 

Starosta obce informoval občanov, že pán Emmer má záujem si odkúpiť časť parcely C-KN 

260/1 v k. ú. Dolný Turček z dôvodu vybudovania prístupovej cesty ku svojmu rodinnému 

domu. Starosta obce vysvetlil, kde sa predmetná parcela nachádza. Nikto z poslancov OZ 

nemal k bodu pripomienky.  

 

Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje zámer Obce Turček predať majetok - časť nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v 

okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Dolný Turček, a to časť  

pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 260/1, o 

výmere 860 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, list vlastníctva k danej 

nehnuteľnosti nezaložený, ktorý je evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ 

evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 2261 o výmere 4348 m2, druh 

pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 50 vedenom Okresným úradom 

Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček;  

o výmere cca 160 m2, ako je to uvedené v Žiadosti o odkúpenie časti parcely C-KN 260/1 

v k. ú. Dolný Turček zo dňa 22.05.2020, pričom oddelenie a určenie vlastníckych práv 

k predmetnej časti nehnuteľnosti C-KN parcelné číslo 260/1 bude vykonané na základe 

geometrického plánu (ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúcich - Doc. Ing. Štefan 

Emmer PhD. rod.      , nar.       a manželka Klaudia Emmerová, rod.      , nar.      , obaja 

trvale bytom      , za kúpnu cenu v sume 11,- € / m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
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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 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 bezprostredne susedí 

s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich, pričom kupujúci tento pozemok užívajú ako 

prístupovú cestu k svojim pozemkom, pravidelne ho udržiavajú a čistia a na pozemku 

plánujú vybudovať oplotenie. 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 Všeobecne 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: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  

Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
 
 
 
6. Zámer kúpy rozostavanej nehnuteľnosti na č. parc. C-KN 527 v k. ú. Horný Turček   

    spolu s pozemkom č. parc. C-KN 528 v k. ú. Horný Turček 

 
 
Starosta obce informoval, že obec má záujem odkúpiť rozostavanú nehnuteľnosť postavenú 
na č. parc. C-KN 527 v k. ú. Horný Turček spolu s pozemkom č. parc. C-KN 528 v k. ú. Horný 
Turček a presťahovať do nej obecný úrad, nakoľko budova obecného úradu je v zlom 
technickom stave. Starosta obce ďalej informoval, že budova, kde sa v súčasnosti nachádza 
obecný úrad by bola rekonštruovaná na byty podobným spôsobom ako budova bývalej 
základnej školy. Ďalej prebehla diskusia medzi starostom obce a občanmi ohľadom 
financovania kúpy rozostavanej nehnuteľnosti. 
 
 



 6 

Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zámer Obce Turček kúpiť do jej výlučného vlastníctva (1/1) nehnuteľnosti, 

nachádzajúce sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný 

Turček, a to nasledovne: 

 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 527, 

o výmere 601 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 450 

vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528, 

o výmere 454 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 450 

vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, 

- stavba bez súpisného čísla, nezapísaná na liste vlastníctva, postavená na pozemku - 

parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 527, o výmere 601 

m2, druh pozemku: orná pôda, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 450 vedenom 

Okresným úradom Turčianske Teplice 

 

(ďalej len “nehnuteľnosti”), ktoré sú vo výlučnom vlastníctve (1/1) predávajúcej: Ing. 

Anna Vnuková, rod.      , nar.      ,        , za kúpnu cenu v sume 230.000,- € (slovom: 

Dvestotridsaťtisíc euro) za celý predmet kúpy. 

 

b) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne 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: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  

Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
7. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 99/1 v k. ú. Horný Turček o výmere cca 150m² 

 

Starosta obce informoval, že pán Blažeňák má záujem odkúpiť časť predmetnej parcely, 

nakoľko ju využíva ako prístupovú cestu ku svojej nehnuteľnosti. Nikto z poslancov OZ 

nemal k bodu pripomienky.  

 

Uznesenie č. 23/2020 

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 99/1, o 

výmere 2255 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 150 m2, ako je to uvedené v Žiadosti 

o odkúpenie časti parcely C-KN 99/1 v k. ú. Horný Turček zo dňa 25.06.2020, pričom 

oddelenie a určenie vlastníckych práv k predmetnej časti nehnuteľnosti C-KN parcelné 

číslo 99/1 bude vykonané na základe geometrického plánu (ďalej len “pozemok”), 

v prospech kupujúceho – Jozef Blažeňák rod.      , nar.       trvale bytom       , 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, 



 7 

 

 s týmito podmienkami: 

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

- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva 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 susedí s pozemkom vo 

vlastníctve kupujúceho, pričom kupujúci tento 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 kupujúcich. 

 

b) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne 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: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  

Podpísal starosta obce 30.6.2020                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

8. Diskusia 

 

Pani Pražienková informovala starostu obce, že na bráne v cintoríne v Hornom Turčeku je 

odtrhnutý pánt a nedá sa zavrieť. Starosta obce odpovedal, že o probléme počuje prvý krát 

a pôjde sa na miesto osobne pozrieť.  

 

Pán poslanec Vrzgula povedal, že niekto ukradol smetnú nádobu z cintorína a odpad je 

pohodený na zemi pri bráne. Starosta odpovedal, že situáciu vyrieši. 

 

Pani Vrzgulová požiadala starostu obce, či by mohla byť otvorená Materská škola v Turčeku 

až do konca júla. Po diskusii so starostom obce a poslancami sa dohodli, že materská škola 

bude otvorená do konca júla s podmienkou, že každý deň bude v triede aspoň 10 detí.  
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9. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Milan Matúš                PaedDr. Monika Gombošová                              Zapísal: Jaroslav Frno 


