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Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2020 

 
 

 

Uznesenie č. 49/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 15. 12. 2020 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Úprava rozpočtu obce 

     5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu     

         na rok 2021 a finančného výhľadu na roky 2022 a 2023 

     6. Návrh viacročného rozpočtu na rok 2021, 2022 a 2023 

     7. Zriadenie dočasných komisií na inventarizáciu majetku k 31.12.2020 

     8. 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 

     9. Odpredaj časti parcely C-KN 489 v k. ú. Horný Turček 

   10. Prenájom majetku obce – 2 izbový apartmán v Dome kultúry  

   11. Odpredaj časti parcely C-KN 179/1 v k. ú. Dolný Turček 

   12. Odpredaj pozemkov č. parc. C-KN 54/11, 54/12, 54/13 v k. ú. Horný  

         Turček na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020  

   13. Diskusia 

   14. Záver  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 50/2020 

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 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 51/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  
schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. 

zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého návrhu : 

Bežné príjmy : 

- 100 – daňové príjmy                                                                                   + 8700,00 eur 

- 200 – nedaňové príjmy                                                                               + 7 000,00 eur 

- 200 -  nedaňové príjmy podnikateľská činnosť                                         + 9 500,00 eur 

 

Kapitálové príjmy : 

- 200 – nedaňové príjmy                                                                               + 4 400,00 eur 

 

Finančné príjmové operácie : 

- 400 – príjmy z transakcií s finančnými aktívami a  

finančnými pasívami                                                                                  + 9 682,00 eur 

- 500 – prijaté úvery, pôžičky a ostatné finančné výpomoci                    + 180 000,00 eur 

 

Príjmy spolu       + 219 282,00 eur   

Bežné výdavky: 

- 0620 Rozvoj obcí 

600 – bežné výdavky                                                                                            + 8 500,00 eur 

- 0472 Ubytovacie a pohostinské služby 

600 – bežné výdavky podnikateľská činnosť                                                        + 9 500,00 eur 

- 0820 Kultúrne služby 

600 – bežné výdavky                                                                                             + 2 059,00 eur 

 

Kapitálové výdavky: 

- 0111 Výkonné a zákonodarné orgány 

 700 – kapitálové výdavky                                                                                +  197 158,00 eur  

- 0810 Rekreačné a športové služby 

700 – kapitálové výdavky                                                                                      + 2 065,00 eur       

 

Výdavky spolu    + 219 282,00 eur   
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Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 52/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja 

Veselovského k návrhu rozpočtu na rok 2021 a finančnému výhľadu na rok 2022 a 2023 

vypracovaného v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 53/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje rozpočet obce Turček na rok 2021 podľa predloženého návrhu, bez uplatňovania 

programov obce,  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  

a § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

Bežné príjmy:                      342 550,00 eur          Bežné výdavky:                       319 055,00 eur 

Kapitálové príjmy:                 50 000,00 eur          Kapitálové výdavky:                  50 700,00 eur 

Príjmové finančné operácie:             0 eur             Výdavkové finančné operácie: 22 795,00 eur 

..................................................................................................................................................... 

Príjmy spolu:                         392 550,00 eur         Výdavky spolu:                        392 550,00 eur 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 54/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

berie na vedomie finančný výhľad obce Turček na roky 2022 a 2023 zostavený v súlade s 

Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti Čl. 9 ods. 1 podľa 

predloženého návrhu. 
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Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 55/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

 

a) zriaďuje dočasné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Turček 

v súlade s §15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nasledovnom zložení: 

1. Ústredná inventarizačná komisia 

Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

Mgr. Eva Stašáková – člen komisie 

2. Obecný úrad Turček 

PaedDr. Monika Gombošová – predseda komisie 

Bc. Jana Pittnerová – člen komisie 

Anna Ulbrichtová – člen komisie 

Jaroslav Filo – člen komisie 

3. Požiarna zbrojnica 

Milan Matúš – predseda komisie 

Jaroslav Filo – člen komisie 

Jozef Hirschner – člen komisie 

4. Materská škola 

Bc. Jana Pittnerová – predseda komisie 

Renáta Dudíková – člen komisie 

Marta Hirschnerová – člen komisie 

5. Dom kultúry 

Jozef Hirschner – predseda komisie 

Jaroslav Frno – člen komisie 

Anna Ulbrichtová – člen komisie 

6.ČOV 

Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

Pracovník TURVOD-u 

7. Telovýchovná jednota 

Jozef Hirschner – predseda komisie 

Milan Matúš – člen komisie 

Bc. Jana Pittnerová – člen komisie 

 

b) vymedzuje úlohy inventarizačných komisií v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení nasledovne: 
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komisie vykonajú inventarizáciu majetku a záväzkov obce Turček v určenom útvare, v období 

od 16.12.2020 do 22.1.2021, aby boli pripravené na spracovanie v účtovníctve obce 

a prípadné zmeny mohli byť zapracované do účtovnej závierky obce. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 56/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 40/2020 prijaté na 6. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 18.11.2020, ktorým bol schválený 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, 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 predmetným pozemkom na kupujúcich, najneskôr v deň 
úhrady kúpnej ceny 
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- 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 

19.11.2020, 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 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; 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                                      , 
v zmysle Žiadosti o odpredaj pozemkov zo dňa 15.10.2020, za kúpnu cenu v sume 11,- € / 
m2, t.j. celkovo v sume 231,- € (slovom: Dvestotridsaťjeden 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 predmetným pozemkom na kupujúcich, najneskôr v deň 
úhrady kúpnej ceny 
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- 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 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. 

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 31.01.2021 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 57/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 42/2020 prijaté na 6. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 18.11.2020, ktorým bol schválený 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 
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 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, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa,  

 

 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 

 

ktorý bol, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce odo dňa 

19.11.2020, pričom v stanovenom termíne neboli k spôsobu ani predmetu prenájmu 

vznesené žiadne pripomienky. 

 

b) schvaľuje prenájom majetku Obce Turček - 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 
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výške 250,- € (slovom: Dvestopäťdesiat euro) za celý predmet nájmu, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 

 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 sociálneho 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 aj skutočnosť, že nájomkyňa je zamestnankyňou obce, a preto je 

aj pre obec žiadúce, aby podľa možností, mala zabezpečené bývanie v rámci obce. 

 

c) ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy k predmetu nájmu, v 
zmysle prijatého uznesenia 
 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 58/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku: 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 37/2020 prijaté na 6. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 18.11.2020, ktorým bol schválený zámer predaja majetku Obce Turček, na základe 
obchodnej verejnej súťaže, a to nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, 
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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) 
 

Zámer prevodu vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej súťaže a 

výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy bol, v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, zverejnený na úradnej tabuli odo dňa 19.11.2020, internetovej stránke obce 

odo dňa 19.11.2020 a v regionálnej tlači odo dňa 24.11.2020. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejnila na úradnej tabuli a internetovej 

stránke obce minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej 

verejnej súťaže, t.j. od 19.11.2020 do 10.12.2020. 

 

b) schvaľuje prevod vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej 
súťaže, a to nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, nachádzajúcej sa v 
okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej 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, 
 

v prospech kupujúcich - Bc. Jozef Giertli, rod.             , nar.                      , a manželka Helena 

Giertlová, rod.                        , nar.                          , obaja trvale bytom                                  , do 

ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov (1/1), za kúpnu cenu 
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- vo výške 12.005,- € parc. č. 54/11 (904 m2) 
 

za celý predmet kúpy, ktorá bola stanovená na základe výsledku vyhodnotenia 

predložených cenových ponúk zo dňa 11.12.2020 za ponúknutú kúpnu cenu vybratých 

účastníkov - víťazov obchodnej verejnej súťaže, t.j. kupujúcich, v zmysle cenovej ponuky 

kupujúcich zo dňa 10.12.2020, ktorá cena, v súlade s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže, je najvyššia cena predložená navrhovateľmi, a zároveň vyššia ako minimálna cena, 

za ktorú Obec Turček ponúkala na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť, stanovená podľa 

osobitného predpisu - podľa 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, a to: 

- vo výške 11.987,04 € parc. č. 54/11 (904 m2) 
 

c) schvaľuje prevod vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej 
súťaže, a to nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, nachádzajúcej sa v 
okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 
odborom, nasledovne: 
- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/12, 

o výmere 749 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
 

v prospech kupujúceho - Róbert Schwarz, rod.                    , nar.                       , trvale bytom                    

, do jeho výlučného vlastníctva (1/1), za kúpnu cenu 

 

- vo výške   9.931,74 € parc. č. 54/12 (749 m2) 
 

za celý predmet kúpy, ktorá bola stanovená na základe výsledku vyhodnotenia 

predložených cenových ponúk zo dňa 11.12.2020 za ponúknutú kúpnu cenu vybratého 

účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže, t.j. kupujúceho, v zmysle cenovej ponuky 

kupujúceho zo dňa 30.11.2020, ktorá cena, v súlade s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže, je najvyššia cena predložená navrhovateľom, a zároveň rovnajúca sa minimálnej 

cene, za ktorú Obec Turček ponúkala na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť, stanovená 

podľa osobitného predpisu - podľa 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, a to: 

- vo výške   9.931,74 € parc. č. 54/12 (749 m2) 
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d) schvaľuje prevod vlastníctva majetku Obce Turček na základe obchodnej verejnej 
súťaže, a to nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, nachádzajúcej sa v 
okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na 
liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 
odborom, nasledovne: 
 

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

v prospech kupujúceho - Ing. Michal Hajabač, rod.                        , nar.                        , trvale 

bytom                                           , do jeho výlučného vlastníctva (1/1), za kúpnu cenu 

 

- vo výške   11.000,- € parc. č. 54/13 (749 m2) 
 

za celý predmet kúpy, ktorá bola stanovená na základe výsledku vyhodnotenia 

predložených cenových ponúk zo dňa 11.12.2020 za ponúknutú kúpnu cenu vybratého 

účastníka - víťaza obchodnej verejnej súťaže, t.j. kupujúceho, v zmysle cenovej ponuky 

kupujúceho zo dňa 21.11.2020, ktorá cena, v súlade s podmienkami obchodnej verejnej 

súťaže, je najvyššia cena predložená navrhovateľom, a zároveň vyššia ako minimálna cena, 

za ktorú Obec Turček ponúkala na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť, stanovená podľa 

osobitného predpisu - podľa 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, a to: 

- vo výške   9.931,74 € parc. č. 54/13 (749 m2) 
 

e) ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv k nehnuteľnostiam, v 
zmysle prijatého uznesenia 
 

f) určuje stratu platnosti a účinnosti tohto uznesenia v príslušnej časti pre prípad, ak kúpna 
zmluva k nehnuteľnostiam nebude uzavretá do 30 dní po prijatí tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2020                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


