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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 4.8.2020 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, 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. Kúpa 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 

     5. Odpredaj časti parcely C-KN 99/1 v k. ú. Horný Turček o výmere 211m² 

     6. Odpredaj časti parcely C-KN 260/1 v k. ú. Dolný Turček o výmere podľa  

          geometrického plánu 

     7. Diskusia 

     8. Záver 
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Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 4. 8. 2020 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Kúpa 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 

     5. Odpredaj časti parcely C-KN 99/1 v k. ú. Horný Turček o výmere 211m² 

     6. Odpredaj časti parcely C-KN 260/1 v k. ú. Dolný Turček o výmere podľa  

          geometrického plánu 

     7. Diskusia 

     8. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 5.8.2020                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 

 
 
3. Kontrola uznesení 
 
Starosta obce informoval, že kontrola uznesení sa uskutoční na najbližšom zasadnutí OZ za 
prítomnosti pána kontrolóra. 
 
4. Kúpa 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 predmetné nehnuteľnosti a presťahovať 

do nich obecný úrad. Starosta obce ďalej informoval, že z terajšej budovy obecného úradu má 

záujem urobiť nájomné byty. 

 

Pani Lacková v diskusii ku téme vyjadrila nesúhlas s odkúpením nehnuteľností, nakoľko 

podľa jej slov by sa obec ešte viac zadlžila.  

 

Starosta obce odpovedal, že je potrebná kompletná rekonštrukcia terajšieho obecného úradu, 

nakoľko strecha a inštalácia sú v havarijnom stave a len rekonštrukcia strechy by stála vyše 

200 000EUR. Starosta obce ďalej povedal, že predmetné nehnuteľnosti, ktoré obec plánuje 

odkúpiť sú nové a vhodné na fungovanie obecného úradu bez ďalších investícií. Starosta obce 

informoval, že na kúpu predmetných nehnuteľností si bude musieť vziať obec úver, avšak 

úver sa bude splácať z výnosov bytov z budovy bývalej základnej školy. 

 

Pani Lacková sa poďakovala za vysvetlenie situácie. 

 

Nikto z poslancov OZ ani z občanov nemal ďalej k bodu pripomienky. 

 
Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 22/2020 prijaté na 3. zasadnutí OZ v Turčeku zo 

dňa 25.06.2020, ktorým bol schválený 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: 
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- 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, ktorý bol zverejnený 

na úradnej tabuli a internetovej stránke obce odo dňa 30.06.2020, pričom v stanovenom 

termíne neboli k spôsobu ani predmetu nadobudnutia majetku vznesené žiadne 

pripomienky. 

b) schvaľuje nadobudnutie majetku do výlučného vlastníctva (1/1) Obce Turček - a to 

kúpu nehnuteľností, nachádzajúcich sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, 

katastrálne územie Horný Turček, zapísaných na liste vlastníctva č. 450 vedenom 

Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, nasledovne: 

 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/1, 

o výmere 222 m2, druh pozemku: orná pôda 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/2, 

o výmere 322 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/3, 

o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/4, 

o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/5, 

o výmere 23 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/6, 

o výmere 36 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/7, 

o výmere 177 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/8, 

o výmere 223 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- stavba bez súpisného čísla, druh stavby: 21 - Rozostavaná budova, popis stavby: 

Rozostavaná stavba - Rodinný dom, postavená na pozemku - parcela registra „C“ 

evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/2, o výmere 322 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

- stavba bez súpisného čísla, druh stavby: 21 - Rozostavaná budova, popis stavby: 

Rozostavaná stavba - Altánok, postavená na pozemku - parcela registra „C“ evidovaná 

na katastrálnej mape, parcelné číslo 528/3, o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie 

 

(ďalej len “nehnuteľnosti”), titul nadobudnutia: Z-627/2020 - Zápis rozostavanej 
stavby; Rozhodnutie č. 196/2020/082-stav.Bu; Rozhodnutie č. 195/2020/081-
stav.Bu - záznam zapísaný dňa: 27.07.2020 - číslo zmeny: 51/20, ktorým došlo 
k prečíslovaniu pôvodných parciel a k zápisu rozostavaných stavieb, pričom 
majetková podstata zámeru zostáva zachovaná, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 
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(1/1) predávajúcej: Ing. Anna Vnuková, rod.          , nar.            ,                    , za 
kúpnu cenu v sume 230.000,- € (slovom: Dvestotridsaťtisíc euro) za celý predmet 
kúpy, v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 
Článku 5 Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce ods. 1 a 2 Všeobecne 
záväzného nariadenia Obce Turček číslo 2/2011 zo dňa 13.12.2011 - Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce v platnom znení. 

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

zmysle prijatého uznesenia 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 5.8.2020                                                                                              Uznesenie bolo prijaté 

 
 
5.  Odpredaj časti parcely C-KN 99/1 v k. ú. Horný Turček o výmere 211m² 

 

Starosta obce informoval, že sa jedná o pozemok, ktorý slúži ako prístupová cesta k budove 
p. Blažeňáka. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
 
Uznesenie č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 23/2020 prijaté na 3. zasadnutí OZ v Turčeku zo 

dňa 25.06.2020, 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 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.                                         

, za kúpnu cenu v sume 11,- € / 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 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 
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obce odo dňa 30.06.2020, 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 99/7, o výmere 211 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku od 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; oddelenie pozemku C-KN parcelné číslo 99/7 bolo 
vykonané na základe geometrického plánu č. 46/2020 zo dňa 10.07.2020, 
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 10.07.2020 (ďalej len 
“pozemok”), v prospech kupujúceho - Jozef Blažeňák, rod.           , nar.            , 
trvale bytom                   , v zmysle Žiadosti o odkúpenie časti parcely C-KN 99/1 v 
k. ú. Horný Turček zo dňa 25.06.2020, za kúpnu cenu v sume 11,- € / m2, t.j. 
celkovo v sume 2.321,- € (slovom: Dvetisíctristodvadsaťjeden 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 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 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 30.09.2020 
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Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 5.8.2020                                                                                             Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
6. Odpredaj časti parcely C-KN 260/1 v k. ú. Dolný Turček o výmere podľa geometrického 

plánu 

 
Starosta obce informoval, že p. Emmer má záujem si vybudovať ku svojmu rodinnému domu 
vlastnú prístupovú cestu.  Starosta obce ďalej informoval, že prístupová cesta ku rodinnému 
domu p. Muchovej ostane naďalej vo vlastníctve obce. 
 
Uznesenie č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 21/2020 prijaté na 3. zasadnutí OZ v Turčeku 

zo dňa 25.06.2020, ktorým bol schválený 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, 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 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 30.06.2020, 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 Dolný Turček, a to 
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novovytvorený pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, 
parcelné číslo 260/5, o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku od 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; oddelenie pozemku C-KN parcelné číslo 260/5 a určenie vlastníckych 
práv bolo vykonané na základe geometrického plánu č. 58/2020 zo dňa 
03.08.2020, 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 03.08.2020 (ďalej 
len “pozemok”), v prospech kupujúcich - Doc. Ing. Štefan Emmer PhD. rod.         , 
nar.          a manželka Klaudia Emmerová, rod.           , nar.          , obaja trvale 
bytom                                              , v zmysle Žiadosti o odkúpenie časti parcely 
C-KN 260/1 v k. ú. Dolný Turček zo dňa 22.05.2020, za kúpnu cenu v sume 11,- 
€ / m2, t.j. celkovo v sume 418,- € (slovom: Štyristoosemnásť 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 

- 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. 

 

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 30.09.2020 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 
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Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní:     5  

Podpísal starosta obce 5.8.2020                                                                                             Uznesenie bolo prijaté 

 
 
 
7. Diskusia 
 
Pán poslanec Vrzgula sa opýtal, aká bola účasť detí v materskej škole počas mesiaca júl. 
Starosta obce mu odpovedal, že účasť bola vysoká a malo zmysel ponechať materskú školu 
otvorenú až do konca mesiaca. 
 
 
Pani Lacková sa opýtala, či sa bude riešiť problém s vysokou trávou v celej oblasti „píla“. 
Starosta obce odpovedal, že predmetné pozemky nie sú obecné, ale bude situáciu riešiť 
telefonicky s majiteľmi pozemkov. 
Starosta obce povedal, že po dokončení prác v zbernom dvore a opravení brány do cintorína 
v Hornom Turčeku začne riešiť problém s vodou v časti „píla“, nakoľko podľa jeho slov voda 
tečie popod komunikáciu vedľa kanalizácie. Starosta obce povedal, že dá cestu rozkopať 
a odvodniť. 
 
 
Pani Pražienková povedala, že niekoľko krát dostala pri zbere separovaného odpadu naspäť 
špinavé zapáchajúce vrece. Starosta obce odpovedal, že ak niekto dostane špinavé vrece, 
pracovníci obce ho bez problémov vymenia. 
 
Pani Pražienková požiadala pána starostu, aby išiel za správcom Mestských lesov Kremnica 
a požiadal ho, aby nedávali dôchodcom hrubé bukové drevo.  
 
Starosta obce informoval, že sa rozšírilo verejné osvetlenie ku domu pani Badinskej a plánuje 
sa rozšíriť aj na cintorín v Hornom Turčeku. 
 
Pani poslankyňa Gombošová informovala, že by mohlo dôjsť k porušeniu zmluvy uzavretej 
medzi obcou Turček a Annou Novodomcovou, nakoľko kolujú po obci informácie, že by sa 
pozemok mal postúpiť tretej osobe. Starosta obce informoval, že predmetný pozemok sa 
predal s podmienkami, že do dvoch rokov sa musí začať na ňom stavať a do 10 rokov sa 
nemôže previesť na tretiu osobu. Starosta obce ďalej informoval, že na predmetnom 
pozemku je záložné právo a požiada pani Novodomcovú o písomné vyjadrenie.  
 
 
Starosta obce informoval, že detské ihrisko v Dolnom Turčeku sa zruší, nakoľko je 
v dezolátnom stave. 
 
8. Záver 
Overovatelia zápisnice: 
 
Milan Matúš                PaedDr. Monika Gombošová                              Zapísal: Jaroslav Frno 


