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Uznesenia z 6. zasadnutia OZ zo dňa 18.11.2020 

 
 

 

Uznesenie č. 34/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 18. 11. 2020 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení    

     4. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

     5. Žiadosť o prenájom pozemkov C-KN 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/11, 40/12, 40/5, 45/5 v    

          k. ú. Horný Turček  

     6. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 699/1 v k. ú. Horný Turček  

     7. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 489 v k. ú. Horný Turček  

     8. Odpredaj parcely E-KN 595 v k. ú. Horný Turček o výmere 42m² a parcely E-KN 607v  

          k. ú. Horný Turček o výmere 15m²  

     9. Zámer prenájmu majetku obce – 2 izbový apartmán v Dome kultúry  

   10. Zámer odpredaja časti parcely C-KN 179/1 v k. ú. Dolný Turček  

   11. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce Turček  

   12. Čerpanie z fondov obce  

   13. Diskusia  

   14. Záver 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 35/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 18. 11. 

2020 nasledovne: 

- pred bod Diskusia sa doplní bod Zmluva o zriadení vecného bremena 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 36/2020 

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 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) SCHVAĽUJE 
 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, zámer predaja majetku Obce Turček, na základe obchodnej verejnej 

súťaže, a to nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, nachádzajúcich sa v 

okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísaných na 

liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom, nasledovne: 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/11, 
o výmere 904 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/12, 
o výmere 749 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/13, 
o výmere 749 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej podľa osobitného 

predpisu - cena za 1 m2 pozemkov bola stanovená na základe znaleckého posudku číslo 

348/2020 zo dňa 19.10.2020, vypracovaného Ing. Ľudmilou Beczányiovou, J. Kollára 

565/35A, 967 01 Kremnica, evidenčné číslo 910178, znalcom v odbore Stavebníctvo, 

odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, t.j. celková cena za jednotlivé 

pozemky je nasledovná: 

 

- vo výške 11.987,04 € parc. č. 54/11 (904 m2) 
- vo výške   9.931,74 € parc. č. 54/12 (749 m2) 
- vo výške   9.931,74 € parc. č. 54/13 (749 m2) 
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b) Schvaľuje podmienky obchodnej verejne súťaže, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ktorých sa 
má realizovať prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce, a v zmysle ktorých budú 
podávané návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 3 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podmienky obchodnej verejnej 
súťaže obec uverejní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce minimálne na 15 dní 
pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 
 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 

1. Vyhlasovateľ 
 

Názov:     Obec Turček 

Sídlo:     Turček 123, 038 48 Turček 

IČO:     00 317 012 

DIČ:     2020597953 

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a. s.  

IBAN:     SK17 0200 0000 0000 1922 4362 

Zastúpenie:    Ján Teltsch, starosta obce 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie 

kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, nachádzajúce 

sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísané 

na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom, nasledovne: 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/11, 
o výmere 904 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/12, 
o výmere 749 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/13, 
o výmere 749 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

 

3. Minimálna cena 
Minimálna cena, za ktorú Obec Turček ponúka na predaj vyššie uvedené nehnuteľnosti, 

v zmysle znaleckého posudku číslo 348/2020 zo dňa 19.10.2020, vypracovaného Ing. 

Ľudmilou Beczányiovou, J. Kollára 565/35A, 967 01 Kremnica, evidenčné číslo 910178, 

znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, 

bola stanovená nasledovne: 

- vo výške 11.987,04 € parc. č. 54/11 (904 m2) 
- vo výške   9.931,74 € parc. č. 54/12 (749 m2) 
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- vo výške   9.931,74 € parc. č. 54/13 (749 m2) 
 

4. Lehoty a podmienky predkladania súťažných návrhov  
 

4.1 Lehota na doručovanie súťažných návrhov navrhovateľov sa stanovuje do 10.12.2020 do 
12:00 hod. Súťažný návrh žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Turčeku, alebo 
poštou na adresu: Obec Turček, Turček 123, 038 48 Turček tak, aby súťažný návrh bol 
doručený na Obecný úrad v Turčeku najneskôr do 10.12.2020 do 12:00 hod. vrátane. 

 

Súťažný návrh musí byť predložený písomne v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, 

viditeľne označenej heslom: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ č. 01/2020 – NEOTVÁRAŤ“. 

 

4.2 Súťažný návrh navrhovateľa musí obsahovať: 
 

a) označenie navrhovateľa: 

- u fyzickej osoby: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum 
narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, rodinný stav a telefónne číslo, 
prípadne e-mailovú adresu. Ak je záujemca ženatý/vydatá vyhlásenie či vec nadobúda 
do výlučného vlastníctva, alebo do podielového spoluvlastníctva manželov, (v takomto 
prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi). 

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné 
číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, v 
ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu. Je vhodné uviesť aj kontaktnú 
osobu, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. 
 

b) označenie nehnuteľnosti - podľa údajov ponuky, o ktorú má navrhovateľ záujem 

 

c) výšku cenovej ponuky - požadovaná cena je cena minimálna 

 

d) čestné vyhlásenie navrhovateľa o vysporiadaní všetkých záväzkov voči Obci Turček, 

o úhrade všetkých vecných nákladov Obce Turček, ktoré jej vznikli v súvislosti s 

realizáciou tejto obchodnej verejnej súťaže, v prípade, ak bude súťažný návrh 

navrhovateľa vyhodnotený ako najvhodnejší a bude schválený, a čestné vyhlásenie 

navrhovateľa o možnosti oboznámenia sa s podmienkami ochrany osobných údajov 

Obce Turček. V prípade, ak je navrhovateľ ženatý/vydatá, čestné vyhlásenia sa 

vyžadujú aj od manželky/manžela. 
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4.3 Predložený súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu 
stanoveného na predkladanie súťažných návrhov navrhovateľov. Každý navrhovateľ môže 
predložiť iba jeden súťažný návrh. Ak záujemca podá viac súťažných návrhov, všetky budú 
vylúčené z obchodnej verejnej súťaže. Záujemca sa podaním svojho súťažného návrhu 
zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 
súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom obchodnej verejnej súťaže. 
 

4.4 Navrhovatelia môžu stiahnuť svoj pôvodný súťažný návrh a predložiť nový návrh až do 
ukončenia lehoty na predkladanie návrhov, t.j. do 10.12.2020 do 12:00 hod.  
 

4.5 Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach 
obchodnej verejnej súťaže.  
 

5. Vyhodnotenie súťažných návrhov  
 

5.1 Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je: 
 

- najvyššia cena nehnuteľnosti predložená navrhovateľom 
- účel využitia nehnuteľnosti navrhovateľom (výstavba rodinného domu) 
- trvalý pobyt navrhovateľa v Obci Turček v čase podania návrhu  

 

5.2 Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšieho návrhu, ktorému 
bude priradené poradie č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu návrhu sa priradí poradie 
č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších návrhoch, ktorým bude priradené číslo podľa 
poradia. 
 

5.3 V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť rozhodne skorší termín podania 
návrhu. 
 

5.4 Vyhlasovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po ukončení obchodnej verejnej súťaže 
upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli - umiestnili sa na druhom a ďalších 
miestach, že ich návrhy sa odmietli. 
 

5.5 Vyhodnotenie predložených súťažných návrhov zabezpečí starosta Obce Turček 
s odporúčaním na rozhodnutie Obecného zastupiteľstva v Turčeku. 
 

5.6 Starosta obce, na nadchádzajúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Turčeku po 
vyhodnotení súťažných návrhov predloží návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku 
obce na základe obchodnej verejnej súťaže, predkladateľovi víťazného súťažného návrhu. 
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5.7 Vyhlasovateľ písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom obchodnej verejnej súťaže do 
15 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Oznámenie výsledkov súťaže 
navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa, označenie nehnuteľnosti (jej 
identifikácia a poradie), predložený cenový návrh a uvedenie poradia, ktoré bolo určené 
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Turček.  
 

5.8 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. Nárok 
na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi, ktorý v 
súťaži zvíťazil.  
 

5.9 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie 
ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná 
spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.  
 

 

6. Špecifické podmienky predaja: 
 

6.1 Prevod vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej súťaže schvaľuje 
uznesením Obecné zastupiteľstvo v Turčeku. 
 

6.2 Vyhlasovateľ a víťaz súťažného návrhu uzavrú kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní po prijatí 
uznesenia Obecného zastupiteľstva o schválení predaja nehnuteľnosti na základe 
obchodnej verejnej súťaže, s týmito podmienkami: 
 

- kupujúci zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr do troch dní od podpisu kúpnej 
zmluvy, v opačnom prípade má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť 
 

- návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Obec Turček po uhradení celej kúpnej 
ceny; kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech 
kupujúceho do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 
 

- v prípade vyhotovenia geometrického plánu na zameranie príslušnej nehnuteľnosti, 
kupujúci uhradí pomerné náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, 
najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 
 

- kupujúci sa zaväzuje začať stavebné práce na rodinnom dome, na základe 
právoplatného stavebného povolenia, najneskôr do dvoch rokov od prevodu 
vlastníctva k predmetu kúpy; v opačnom prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej 
zmluvy odstúpiť. 
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- kupujúci sa zaväzuje, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 
povolenia vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech podľa kúpnej zmluvy, neprevedie 
predmet kúpnej zmluvy do vlastníctva tretej osoby alebo nezaťaží predmet kúpnej 
zmluvy v prospech tretej osoby, bez písomného súhlasu predávajúceho. V prípade 
porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť 
a uplatniť si zmluvnú pokutu až do výšky kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. 

 

6.3 V prípade nedodržania stanovených podmienok predaja zo strany víťaza súťaže bude 
nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v 
poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov. 
 

6.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie prevodu vlastníctva 
majetku Obce Turček, ako výsledku obchodnej verejnej súťaže, na základe kúpnej zmluvy. 

 

Vyhlásenie, podmienky obchodnej verejnej súťaže, všetky prílohy potrebné k vypracovaniu 

súťažného návrhu, ako aj bližšie informácie môžete získať na tel. č.: 043/4956560, e-mail: 

obecturcek@gmail.com, na internetovej stránke obce: http://www.obecturcek.sk/ alebo 

osobne na Obecnom úrade v Turčeku, kontaktná osoba: Jaroslav Frno, kde je zároveň možné 

nahliadnuť aj do znaleckého posudku. 

Obhliadka nehnuteľností sa vykonáva v dobe od 19.11.2020 do 10.12.2020, a to na požiadanie 
navrhovateľa a po predchádzajúcej dohode so zamestnancom Obce Turček na tel. č.: 
043/4956560, v úradných hodinách Obecného úradu v Turčeku 
 
     
c) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a Všeobecným záväzným nariadením Obce Turček číslo 
2/2011 zo dňa 13.12.2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce v platnom 
znení, a zabezpečiť vyhodnotenie predložených súťažných návrhov s odporúčaním na 
rozhodnutie obecného zastupiteľstva 

 

d) Poveruje starostu obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po 
vyhodnotení súťažných návrhov predložil návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku 
obce, na základe obchodnej verejnej súťaže, predkladateľovi víťazného súťažného návrhu. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 38/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje zámer Obce Turček prenajať majetok - nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce 
Turček, nachádzajúce sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie 
Horný Turček, a to: 
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 40/5, o 
výmere 269 m2, druh pozemku: ostatná plocha, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti 
nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ evidovaná 
na mape určeného operátu, parcelné číslo 224 o výmere 432 m2, druh pozemku: orná 
pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske 
Teplice, katastrálnym odborom, v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 1/1; 
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 40/6, o 
výmere 124 m2, druh pozemku: ostatná plocha, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti 
nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ evidovaná 
na mape určeného operátu, parcelné číslo 222 o výmere 303 m2, druh pozemku: orná 
pôda, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske 
Teplice, katastrálnym odborom, v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 1/1;  
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 40/7, o 
výmere 881 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 289 
vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, v 
spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 2/4; 
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 40/8, o 
výmere 218 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 289 
vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, v 
spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 2/4; 
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 40/9, o 
výmere 131 m2, druh pozemku: ostatná plocha, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti 
nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ evidovaná 
na mape určeného operátu, parcelné číslo 220/2 o výmere 131 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným 
úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, v spoluvlastníckom podiele vo 
veľkosti 1/1; 
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 40/11, 
o výmere 243 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 289 
vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, v 
spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 2/4; 
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 40/12, 
o výmere 141 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 289 
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vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, v 
spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 2/4; 
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 45/5, o 
výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 289 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 
odborom, v spoluvlastníckom podiele vo veľkosti 2/4; 
 

v prospech žiadateľa - Bc. Milan Straka, rod.        , nar.            , trvale bytom           ,                 

                             , v zmysle Žiadosti o prenájom pozemkov zo dňa 14.10.2020, v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) 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: 

- nájom za predmet nájmu bude, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bezodplatný 
- nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou 
- nájomca sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu a čistenie predmetu nájmu počas celej 

doby trvania nájomného vzťahu 
- nájomca bude predmet nájmu využívať ako záhradu na pestovanie zeleninových a 

ovocných plodín a ako hospodársky priestor 
 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prenájom uvedených pozemkov za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že nájomca ponúkol ich účelné využitie, 

o pozemky sa dlhodobo stará, pravidelne ich udržiava a čistí a na pozemkoch plánuje 

vybudovať oplotenie; vybudovanie oplotenia je podmienené súhlasom všetkých 

spoluvlastníkov dotknutých pozemkov. Pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce, nie sú 

prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku, a vzhľadom k ich charakteru obec nemá 

v súčasnosti žiadne iné účelové využitie predmetných pozemkov, a preto sa obec rozhodla 

prenajať uvedené pozemky práve nájomcovi. 

 

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 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 39/2020 

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 699/1, o výmere 2689 
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti 
nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na 
mape určeného operátu, parcelné číslo 2010/12 o výmere 5561 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 12 m2, ako 
je to uvedené v žiadosti o odkúpenie obecného pozemku pred domom č. 142 zo dňa 
26.10.2020, pričom oddelenie a určenie vlastníckych práv k predmetnej časti nehnuteľnosti C-
KN parcelné číslo 699/1 bude vykonané na základe geometrického plánu (ďalej len 
“pozemok”), v prospech kupujúceho - Ing. Pavol Pudil, 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, 

 

 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 bezprostredne susedí 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúceho, pričom kupujúci tento pozemok užíva ako 

prístupovú cestu k svojim nehnuteľnostiam, 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. 

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 
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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 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 40/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) Schvaľuje zámer Obce Turček predať majetok - nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to  novovytvorené 
pozemky - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 489/4, o výmere 
14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcelné číslo 489/6, o výmere 7 m2, 
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli odčlenením časti pozemkov od 
pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 489, o výmere 
112 m2, druh pozemku: ostatná plocha, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, ktorý 
je pôvodne evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného 
operátu, parcelné číslo 2029/12 o výmere 1929 m2, druh pozemku: ostatná plocha a pozemok 
- parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 2045/2 o výmere 
689 m2, druh pozemku: vodná plocha, ktoré sú 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 15.10.2020, pričom zameranie 
a určenie vlastníckych práv k pozemkom C-KN parcelné číslo 489/4 a 489/6 bolo vykonané na 
základe geometrického plánu č. 67/2020 zo dňa 08.10.2020, 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 08.10.2020, úradne 
overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny odbor 
dňa 12.10.2020, číslo G1-235/2020 (ďalej len “pozemky”), v prospech kupujúcich - Peter 
Ďanovský, rod.         , nar.            a manželka Edita Ďanovská, 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 
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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 majú obmedzené možnosti 

parkovania motorových vozidiel vzhľadom k značnej svahovitosti vlastného pozemku, 

a preto predmetné pozemky majú v úmysle využiť na parkovanie. 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 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 41/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 33/2020 prijaté na 5. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 14.09.2020, ktorým bol schválený 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 s týmito podmienkami: 
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- 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 
 

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 

15.09.2020, pričom v stanovenom termíne neboli k spôsobu ani predmetu prevodu 

vznesené žiadne pripomienky. 

 

b) schvaľuje predaj majetku Obce Turček - nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to novovytvorené 
pozemky - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 687/36, o 
výmere 42 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a parcelné číslo 687/37, o 
výmere 15 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli odčlenením 
dvoch častí pozemku od 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 pôvodne 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; oddelenie a určenie 
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam C-KN parcelné číslo 687/36 a parcelné číslo 687/37 
bolo vykonané na základe geometrického plánu č. 89/2020 zo dňa 16.11.2020, 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 16.11.2020, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad 
Turčianske Teplice, katastrálny odbor dňa 18.11.2020, číslo G1-263/2020 (ďalej len 
“pozemky”), v prospech kupujúcich - Ján Dvorský, rod.        , nar.           a manželka Johana 
Dvorská, rod.               , nar.             , obaja trvale bytom           ,             , v zmysle Žiadosti o 
odpredaj pozemkov zo dňa 18.08.2020, za kúpnu cenu v sume 11,- € / m2, t.j. celkovo 
v sume 627,- € (slovom: Šesťstodvadsaťsedem 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, 
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 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. 

 

c) ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy k pozemkom, v zmysle 
prijatého uznesenia 
 

d) určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia v prípade, ak kúpna zmluva nebude uzavretá 
do 31.12.2020 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 42/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje zámer Obce Turček prenajať majetok - časť nehnuteľnosti - stavby (Dom kultúry 
v Turčeku), súpisné číslo 44, druh stavby 11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
postavenej na pozemku - parcely registra “C” evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 
155 o výmere 733 m2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec Turček, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na LV č. 57 
vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, a to 2-izbový 
apartmán s príslušenstvom, ohraničený samostatnými vstupnými dverami, nachádzajúci sa v 
podkroví, o celkovej podlahovej ploche 55,81 m2, nasledovne: 

 

 izba o výmere     24,30 m2  

 izba o výmere     11,10 m2  

 Hala s kuchynským kútom o výmere  10,73 m2 

 predsieň o výmere      4,28 m2  

 Kúpeľňa + WC o výmere     5,40 m2 
 

(ďalej len “predmet nájmu”) vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, v prospech 

žiadateľky - Marta Hirschnerová, nar.            , trvale bytom           ,               , uvedenej v 

Žiadosti o prenájom apartmánu zo dňa 16.11.2020, za mesačné nájomné vo výške 250,- € 

(slovom: dvestopäťdesiat euro) za celý predmet nájmu, v súlade s ustanovením § 9a ods. 

9 písm. c) 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: 

- nájomca bude predmet nájmu využívať na prechodné ubytovanie v rozsahu celého 
prenajatého priestoru, vrátane príslušenstva, 

- v cene nájmu sú zahrnuté aj platby za dodávku elektrickej energie, vodného 
a stočného; dodávky ostatných energií a služieb, ako aj platieb za ne, si dohodne 
nájomca s dodávateľmi priamo bez účasti prenajímateľa 

- nájomca sa s prvým nájomným zaväzuje uhradiť peňažnú zábezpeku vo výške 
jednomesačného nájomného, ktorá môže byť zo strany prenajímateľa použitá najmä 
na úhradu nájomného alebo na náhradu škody spôsobenej nájomcom 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prenájom predmetu nájmu za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že nájomkyňa sa uchádza, na základe 

osobitnej žiadosti, o prenájom bytu v bytovom dome, ktorý je t. č. v rekonštrukcii, a preto 

nájomkyňa potrebuje vyriešiť svoje bývanie na preklenutie časového obdobia do 

ukončenia rekonštrukcie uvedeného bytového domu. Na podporu osobitného zreteľa slúži 
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aj skutočnosť, že nájomkyňa je zamestnankyňou obce, a preto je aj pre obec žiadúce, aby 

podľa možností, mala zabezpečené bývanie v rámci obce. 

 

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 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 43/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje zámer Obce Turček predať majetok - nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Dolný Turček, a to  novovytvorený 
pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 179/4, o 
výmere 119 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, ktorý vznikol odčlenením časti 
pozemku od pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 
179/1, o výmere 1471 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, list vlastníctva k danej 
nehnuteľnosti nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ 
evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 627 o výmere 165 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na 
mape určeného operátu, parcelné číslo 631/1 o výmere 1344 m2, druh pozemku: trvalý 
trávny porast, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 50 vedenom Okresným úradom 
Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček; 
v zmysle Žiadosti o odpredaj pozemku zo dňa 18.11.2020, pričom oddelenie pozemku C-
KN parcelné číslo 179/4 a určenie vlastníckych práv bolo vykonané na základe 
geometrického plánu č. 72/2020 zo dňa 28.09.2020, 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 28.09.2020, 
úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske Teplice, 
katastrálny odbor dňa 05.10.2020, číslo G1-229/2020 (ďalej len “pozemok”), v prospech 
kupujúceho - Milan Ohurniak, 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, 

 

 s týmito podmienkami: 
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- 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 je dispozične situovaný 

v kontaktnej blízkosti nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho, ktorý má 

v úmysle využiť predmetný pozemok za účelom parkovania motorových vozidiel. Pozemok 

sa nachádza v intraviláne obce, 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. 

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 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 44/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje: 

Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce Turček a to: 

Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a ich RO 

- Pohľadávka voči fyzickej osobe – predaj nehnuteľnosti na Dolnom Turčeku 346,00 eur 

- Pohľadávka – exekúcia – JUDr. Somík – exekúcia – Konôpka 3 777,79 eur 

- Pohľadávka voči fyzickým osobám - poplatky za káblovú televíziu 721,90 eur 

- Pohľadávka – prenájom billboardu na Dolnom Turčeku 3 319,40 eur 

Účet 378 – Iné pohľadávky 

- Pohľadávka voči fyzickej osobe – predaj nehnuteľnosti na Hornom Turčeku 1 003,11 eur  

Účet 315 – Ostatné pohľadávky 

- Pohľadávka voči zaniknutej firme – Jaroslav  Mužík HASKO – revízia hasiacich prístrojov 

256,09 eur  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 45/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje použitie prostriedkov ostatných peňažných fondov obce z fondu „Prostriedky minulých 

rokov“ v celkovej hodnote 16 649,96 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:  

- 4 500 eur – splátky úveru – UNICREDIT bank 

- 4 794,96 eur – splátky úveru – verejné osvetlenie – Business Funding Solutions s. r. o. 

- 3 100,00 eur – nákup skríň – JM Nábytok, s. r. o. 

- 650,00 eur – ozónovač na základe kúpnopredajnej zmluvy od pána Radka Heribaja 

- 850,00 eur  - vibračná doska na základe kúpnopredajnej zmluvy od pána Jána Kostolanského 

- 1000,00 eur – zariadenie do posilňovne od pána Juraja Fuvica – kúpnopredajná zmluva 
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- 500,00 eur – zariadenie do posilňovne od pána Ivana Dlhoša – kúpnopredajná zmluav 

- 565,00 eur – zariadenie do posilňovne od pána Silvestra Jamečného – kúpnopredajná zmluva 

- 690,00 eur – detská kuchynka vyrobená na mieru -  JM Nábytok, s. r. o. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

Uznesenie č. 46/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje použitie prostriedkov ostatných peňažných fondov obce z fondu „Prostriedky minulých 

rokov“ v celkovej hodnote 2 546,39 eur a prostriedkov rezervného fondu v celkovej hodnote 501,33 

eur – na bežné  výdavky v zmysle ustanovenia § 36 odsek 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 nasledovne: 

Na úhradu  časti faktúr: 

120026 – JM Nábytok s. r. o. 2 520,00 eur 

120025 – JM Nábytok s. r. o. 1 100,00 eur  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 47/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje použitie kapitálových príjmov obce Turček za rok 2020 v celkovej hodnote 4 289,00 eur  na 

úhradu bežných výdavkov v zmysle ustanovenia § 36 odsek 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 nasledovne: 

20200032 – IIS SK, s.r.o., 1 884,00 EUR 

2020100067 – Tomáš Zajvald-ENERZA, 985,00 EUR 

120312 – Stavebné stroje Slovakia, s.r.o., 573,30 EUR 

20202355 – RONDOM Z a Z s.r.o., 611,88 EUR 

Časť faktúry č. 120027 – JM–NÁBYTOK, s.r.o., 234,82 EUR 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce                                                                                                                Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 48/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenskou 

distribučnou, a.s. a Obcou Turček 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 19.11.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


