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Uznesenia z 5. zasadnutia OZ zo dňa 14.9.2020 

 
 

 

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 14. 9. 2020 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Prejednanie úveru na kúpu rozostavanej nehnuteľnosti na č. parc. C-KN    

         528/2 v k. ú. Horný Turček spolu s pozemkami č. C-KN 528/1, 528/3,  

         528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8 v k. ú. Horný Turček      

     4. Zámer odpredaja parcely E-KN 595 v k. ú. Horný Turček o výmere 42m²  

          a parcely E-KN 607 v k. ú. Horný Turček o výmere 15m² 

     5. Diskusia 

     6. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.9.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 14. 9. 2020 

nasledovne: 

- pred bod Prejednanie úveru na kúpu rozostavanej nehnuteľnosti na č. parc. C-KN    

   528/2 v k. ú. Horný Turček spolu s pozemkami č. C-KN 528/1, 528/3,  

   528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8 v k. ú. Horný Turček sa doplní bod Kontrola uznesení 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.9.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 30/2020 

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 15.9.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 31/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu úveru na zakúpenie 

nehnuteľnosti, ktorá ma po dokončení slúžiť pre potreby obce 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.9.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

Uznesenie č. 32/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

v zmysle dokumentu - Záväzná ponuka určená pre Obec Turček platná do 30.09.2020: 

 

a) schvaľuje čerpanie investičného úveru, ktorý poskytne Obci Turček veriteľ UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, vo výške 180.000,- EUR, za 
účelom kúpy NHM – budovy, ktorá bude po dokončení slúžiť pre potreby obce; 
nadobudnutie majetku do výlučného vlastníctva (1/1) Obce Turček bolo schválené 
uznesením č. 25/2020 prijatým na 4. zasadnutí OZ v Turčeku zo dňa 04.08.2020 
 

b) schvaľuje poskytnutie zabezpečenia investičného úveru veriteľovi UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, ktorým je: 
 

- Blankozmenka obce 
- Záložné právo v prvom poradí na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom 

financovania 
- Vinkulácia poistného plnenia k predmetu ZP 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 15.9.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
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Uznesenie č. 33/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a)schvaľuje zámer Obce Turček predať majetok - dve časti nehnuteľnosti, nachádzajúcej 
sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to dve 
časti pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 687/3, 
o výmere 570 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, list vlastníctva k danej 
nehnuteľnosti nezaložený, ktoré sú evidované ako pozemok - parcela registra „E“ 
evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 595 o výmere 42 m2, druh pozemku: 
ostatná plocha a pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, 
parcelné číslo 607 o výmere 15 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, zapísané na liste 
vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, 
vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček; v zmysle Žiadosti o odpredaj pozemkov zo dňa 
18.08.2020, pričom oddelenie a určenie vlastníckych práv k predmetným dvom častiam 
nehnuteľnosti C-KN parcelné číslo 687/3 bude vykonané na základe geometrického plánu 
(ďalej len “pozemky”), v prospech kupujúcich - Ján Dvorský, rod.       , nar.         a 
manželka Johana Dvorská, rod.         , nar.         , obaja 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, 

 

 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 predmetným pozemkom 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 pozemky 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 uvedených pozemkov za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že kupujúci tieto pozemky užívajú ako 

prístupovú cestu k nehnuteľnostiam, ktoré sú v ich užívaní a vo vlastníctve, pravidelne ich 

udržiavajú a čistia. Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce, a vzhľadom k ich výmere a 
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charakteru ich nie je možné využiť iným spôsobom, preto sa Obec Turček rozhodla previesť 

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

Podpísal starosta obce 15.9.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


