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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 14.9.2020 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 – Jozef Vrzgula, 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. 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 
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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 

Celkový počet poslancov: 5 

 
 
Starosta obce navrhol doplniť do programu bod Kontrola uznesení. 
 
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 

Celkový počet poslancov: 5 

 
 
3. Kontrola uznesení 
 
Pani poslankyňa PaedDr. Monika Gombošová prečítala dokument o kontrole uznesení od 
pána hlavného kontrolóra obce Mgr. Ondreja Veselovského. Hlavný kontrolór obce 
konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia v zákonom stanovených lehotách. Dokument tvorí 
prílohu tejto zápisnice. 
 
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 

Celkový počet poslancov: 5 
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4. Prejednanie úveru a zriadenie záložného práva na rozostavané nehnuteľnosti na č. parc. C-

KN 528/2 a KN C 528/3 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      

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu úveru na zakúpenie nehnuteľností, ktoré majú 

po dokončení slúžiť pre potreby obce prečítal pán poslanec Jozef Vrzgula. Hlavný kontrolór 

obce odporúča kúpu nehnuteľností schváliť. Dokument tvorí prílohu tejto zápisnice. Starosta 

obce povedal, že investičný úver potrebuje obec na zakúpenie týchto nehnuteľností:  

 

- 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 

 

Podmienkou k čerpaniu investičného úveru je zriadenie záložného práva k horeuvedeným 

nadobúdaným nehnuteľnostiam. 

 

Čerpanie úveru a chválenie záložného práva poslanci OZ následne odsúhlasili 3/5-inovou 

väčšinou. 

 
 
 
 
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 

Celkový počet poslancov: 5 

 
 



 4 

 

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 

Celkový počet poslancov: 5 

 
 
 
 
5. 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 

 
Starosta obce informoval, že pán Dvorský s manželkou majú záujem o vysporiadanie 
prístupovej cesty ku svojmu rodinnému domu a z toho dôvodu žiadajú o odkúpenie 
predmetných parciel. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
 
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, 
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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 

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 

Celkový počet poslancov: 5 

 
 
6. Diskusia 
 
Pán poslanec Milan Matúš sa opýtal, ako pokračuje prestavba bývalej základnej školy na 
byty. Starosta obce odpovedal, že obec zatiaľ nemá podpísanú zmluvu so Štátnym fondom 
rozvoja bývania, celú prestavbu financuje firma z vlastných zdrojov a z tohto dôvodu sa 
prestavba časovo naťahuje. Starosta obce vyjadril presvedčenie, že do konca roka 2020 by 
budova mohla byť prerobená. Pán poslanec Milan Matúš sa opýtal, v akom stave je vnútro 
budovy. Starosta obce mu odpovedal, že vo vnútri budovy sú natiahnuté komplet inžinierske 
siete. 
 
Pán Dvorský sa opýtal, ako je to s vlastníctvom strelnice v obci a či sú určené prevádzkové 
hodiny, nakoľko sa na strelnici strieľa ráno, poobede aj ku večeru. Starosta obce mu 
odpovedal, že strelnicu má v prenájme Strelecký klub Turčianske Teplice a v zmluve majú 
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uvedené, že nesmú strieľať v nedeľu a cez sviatky. Starosta obce povedal, že problém 
ohľadom strelnice bude riešiť na pracovnom stretnutí s poslancami OZ. 
 
Pán Dvorský sa opýtal, či obec neplánuje prijať VZN, ktoré by zakazovalo vykonávať práce 
v obci v nedeľu. Podľa jeho slov sa ľudia v obci v nedeľu nevyspia, nakoľko chatári od skorého 
rána vykonávajú rôzne práce okolo svojich chát. Starosta obce mu odpovedal, že sa touto 
témou už zamýšľal a je otvorený diskusii. 
 
Pani Groszmanová sa opýtala, či je povolené mať kompostovisko na brehu potoka. Starosta 
obce jej odpovedal, že je to zakázané. Pán poslanec Matúš povedal, že videl pána Dubovca, 
ako sype kompost do potoka. Starosta obce odpovedal, že pošle pánovi Dubovcovi písomné 
upozornenie. 
 
Prebehla diskusia ohľadom nepokosených pozemkov v obci. Starosta obce povedal, že obec 
nestíha kosiť vlastné pozemky, nie to ešte súkromné. Starosta obce povedal, že v budúcich 
rokoch by sa nepokosené pozemky mohli kosiť formou brigády. 
 
Pani Prílepková sa opýtala, či bude obec čistiť garát oproti jej rodinnému domu. Podľa jej 
slov v minulosti čistili garát Mestské lesy Kremnica. Starosta obce jej odpovedal, že túto 
tému riešili na minulom zasadnutí OZ a povedal, že obec má určitú postupnosť pri prácach. 
Starosta obce povedal, že problém s garátom bude obec riešiť v najbližšom období.  
 
Pani Prílepková sa opýtala, či by bolo možné prečistiť kanalizáciu pri jej rodinnom dome, 
nakoľko ju vraj pravidelne upcháva. Pán poslanec Matúš povedal, že kanalizáciu prečisťoval 
už v minulosti a vždy v nej bolo veľa lístia a z toho dôvodu sa kanalizácia upchávala. Pán 
poslanec Matúš povedal, že pani Prílepková ma zvedenú vodu zo strechy priamo do 
kanalizácie. Pani Prílepková povedala, že voda zo strechy nie je zvedená do kanalizácie. 
Starosta obce povedal, že si pôjde situáciu pozrieť osobne, nakoľko je prísny zákaz zvádzať 
dažďovú vodu do kanalizácie. 
 
Starosta obce poďakoval občanom obce a zamestnancom obce, nakoľko obec Turček je na 
prvom mieste v separovaní v Hornom Turci a povedal, že obec bude pokračovať v zbere 
separovaného odpadu tak ako doteraz.  
 
Starosta obce informoval, že po obci sa šíria informácie, že obec rozpredáva pozemky. 
Starosta obce povedal, že obec predala pozemky na IBV pri budove bývalej základnej školy. 
Ostatné pozemky boli predané z dôvodu, aby si rodiny vyriešili vlastníctvo pozemkov v okolí 
ich rodinných domov. Starosta obce povedal, aby ľudia sledovali čo obec predáva a za akých 
podmienok. 
 
Starosta obce informoval, že na obci prebieha kontrola z NKÚ ohľadom predaja pozemkov. 
 
Starosta obce informoval, že občania obce majú záujem stavať rodinné domy pri budove 
bývalej základnej školy a navrhol, aby sa vytvorili 3 pozemky, ktoré by sa predali formou 
obchodnej verejnej súťaže.  
 
 
7. Záver 
Overovatelia zápisnice: 
 
Jozef Vrzgula                    PaedDr. Monika Gombošová                              Zapísal: Jaroslav Frno 


