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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 15.12.2020 o 18.00 hod 
v Dome kultúry v Turčeku 

 
Prítomný :  
Ján Teltsch, starosta obce Turček 
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský  
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
PaedDr. Monika Gombošová, Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner,  Milan Matúš,  
 
Ospravedlnení poslanci: Bc. Jana Pittnerová 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Milan Matúš, PaeDr. Monika Gombošová 
Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner 
Zapisovateľ – Jaroslav Frno 
 
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku  
 
Starosta obce Ján Teltsch prečítal návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý 
bol nasledovný: 
          1. Otvorenie 
     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 
     3. Kontrola uznesení      
     4. 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  
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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 

 
3. Kontrola uznesení 
 
Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský. Konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku sú splnené 
resp. v štádiu plnenia. 
 
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 

 
4. Úprava rozpočtu obce 
 
Starosta obce informoval, že nakoľko sa obci podarilo získať a čerpať úver, po konzultácii s 
účtovníčkou je nutné vykonať zmenu rozpočtu. Starosta položil otázku poslancom, či k tejto 
skutočnosti majú naštudované nejaké detaily a či majú k danej téme otázky. Starosta 
informuje, že ide o presuny medzi účtami. K zmene rozpočtu prečítal nasledujúce uznesenie:  
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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   
 
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 

 
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2021 
a finančného výhľadu na roky 2022 a 2023 
 
Starosta obce vyzval hlavného kontrolóra, aby prečítal Odborné stanovisko hlavného 
kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2021 a finančného výhľadu na roky 2022 a 
2023. Hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko k rozpočtu. Starosta obce prečítal 
uznesenie.  
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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 

 
6. Návrh viacročného rozpočtu na rok 2021, 2022 a 2023 
 
Starosta obce dal možnosť vyjadriť sa prítomným k návrhu rozpočtu, aj k tomuto bodu 
programu, prípadne položiť svoje otázky. Potom prečítal uznesenie.  
 
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. 
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 

 
7. Zriadenie dočasných komisií na inventarizáciu majetku k 31.12.2020 
 
Starosta obce sa opýtal poslancov, či si preštudovali materiály k tomuto bodu programu a či 
majú nejaké výhrady. Potom prečítal uznesenie.  
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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: 
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 

 
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 
 
Starosta obce informuje, že ide o pozemky, o ktorých informoval aj v minulosti - týkajúce sa 
pána Straku. Pán Straka by si chcel prenajať nejaké pozemky od obce, ale keďže obec je 
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medzi vlastníkmi dotknutých pozemkov len podielnikom a pán Straka mal zdokladovať 
súhlasy ostatných vlastníkov, že s prenájmom súhlasia. Do dnešného dňa nič takého obci 
nebolo doručené, takže starosta obce o tomto bode programu hlasovať nedáva, bude len 
zobraný na vedomie.  
 
9. Odpredaj časti parcely C-KN 489 v k. ú. Horný Turček 
 
Starosta obce informuje, že ide o parcelu, ktorá sa prejednávala aj na minulom obecnom 
zastupiteľstve (OZ) - jedná sa o Ďanovských a dve malinké parcely. Starosta dal priestor na 
námietky a otázky. Potom prečítal uznesenie.  
 
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 

- 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. 
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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 

- 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. 
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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 

 
 
10. Prenájom majetku obce – 2 izbový apartmán v Dome kultúry 
  
Starosta informuje, že ide o pani Hirschnerovú, ktorá je zamestnancom obce a takisto 
pripomína, že sa vec riešila aj na minulom OZ. Starosta dáva priestor na otázky a potom 
prečíta uznesenie.     
 
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 

 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 
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- 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 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 
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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 

 
11. Odpredaj časti parcely C-KN 179/1 v k. ú. Dolný Turček 
 
Starosta obce pripomína, že vec bola tiež riešená na minulom OZ a že sa jedná o pána 
Ohurňáka a parkovacie miesta. Dal priestor na otázky, ktorý využil pán poslanec Vrzgula. 
Opýtal sa, či sa už sa tie dve strany dohodli alebo spísali nejakú zmluvu. Starosta odpovedal, 
že pokiaľ vie, k nejakej dohode nedošlo, ale dotyční nemajú výhrady (čo sa preukázalo aj 
počas dnešnej cesty starostu s obidvoma dotknutými). Podľa starostu bolo postačujúce, že sa 
dotyční na minulom zastupiteľstve dohodli. "Ak by k danej veci mal niekto nejaké výhrady, 
dnes by tu určite sedel" - podotkol starosta a pokračoval - "pozrite sa, vy hlasujete, takže ako 
rozhodnete, tak bude. Vy ste si to minule vypočuli a v podstate tam nejde ani o pána 
Ohurňáka staršieho, ale o chlapcov a tí si podľa všetkého užívajú slobody. Nám ide o to, aby 
sme vyriešili parkovacie miesta, pretože pani Muchová už prepísala svoju nehnuteľnosť na 
dcéru, ktorá tam častejšie chodí autom a oni stávali na komunikácii. Bol tam dopyt po tom, 
aby si vyriešili parkovacie miesto a oni si to parkovacie miesto vyriešia. Ak by tam chceli 
stavať nejakú dielňu alebo si to prestrešiť (tak, ako to tu minule formulovali), zase je to len 
na nás, že my to budeme musieť povoliť. Či už ohláškou (v prípade prístrešku) alebo 
stavebným povolením (v prípade nejakej garáže). Tento problém môžeme sledovať a 
budeme ho riešiť ďalej. Stále je to na nás, ako s tým pozemkom naložíme. Momentálne ho 
predávame na parkovacie miesta. Toľko z mojej strany a každý nech si pri hlasovaní uváži ako 
chce."  
p. poslanec Vrzgula: Veď tá strana Lacková vravela, že keď to dá písomne, tak môže. Ale či sa 
dohodli? Mali sa stretnúť na obecnom úrade. 
Starosta: Pozri sa, všetci vedia, že je verejné, nikto za mnou nebol - či jedna strana alebo 
druhá. Dnes sme viezli pani Muchovú z Teplíc a nepovedala ani pol slova.  
p. poslanec Matúš: Aby sme zase my neboli tí zlí, vieš...  
Starosta: No..., páni poslanci?  
p. poslanec Matúš: Ja neviem, ja by som sa zdržal toho ešte.  
p. poslanec Vrzgula: Tak..., aj ja si myslím ešte. A posunul by som to na ďalšie OZ.  
Starosta: Takže využijem možnosť a nedám hlasovať o tejto veci? Ste za to, aby sa to 
vyriešilo najprv formou nejakej písomnej dohody, hej? Dobre, v poriadku. Teda k bodu číslo 
11 využívam právo - nedávam hlasovať o tejto téme a budeme sa tomu venovať na ďalšom 
zastupiteľstve, pokiaľ doložia písomné stanovisko. Ďakujem pekne.  
 
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  
 
Starosta informoval o priebehu a závere obchodnej verejnej súťaže. Prečítal zápisnicu z 
Výberového konania zo dňa 11. 12. 2020 konaného o 13:00 na Obecnom úrade v Turčeku.  
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Starosta obce dal priestor na otázky.  
p. poslankyňa PaeDr. Gombošová: Bolo ich viac ako traja?  
Starosta: Nie, nebolo. Ale pán Schwarz mal záujem o dva pozemky. Ale vyšiel mu len jeden, 
pretože na ten druhý dal vyššiu ponuku pán Hajabač mladší.  
Starosta potom prečítal uznesenie.  
 
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, 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, 
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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 
 
- 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) 

 
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, 
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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 

  
13. Diskusia 
 
p. Gajdoš: Otázka na hlavného kontrolóra (zdôrazňuje zapisovateľovi, aby boli jeho otázky 
riadne zapísané v zápisnici z OZ 15. 12. 2020):  
"Z akých finančných zdrojov sú hradené mesačné splátky v sume 1500 EUR investičného 
úveru s celkovým objemom 180 000 EUR od komerčnej banky UniCredit Bank, ktorý vzala 
obec Turček v zastúpení starostu obce Jána Teltscha na kúpu nehnuteľnosti, ktorá slúži pre 
potreby obce. Zmluva o poskytnutí investičného úveru 180 000 EUR pre obec Turček bola 
uzatvorená dňa 16. 9. 2020 v pobočke UniCredit Bank. Prvý deň splatnosti splátky za 
poskytnutý úver bol dňa 30. 10. 2020. Dnes je deň 15. 12. 2020, ako som už uviedol, 
zaujímalo by ma, z akých finančných prostriedkov alebo zdrojov je tento investičný úver v 
celkovej výške 180 000 EUR za danú nehnuteľnosť financovaný, keďže v stanovisku hlavného 
kontrolóra k čerpaniu investičného úveru za účelom zakúpenia nehnuteľnosti je jasne 
uvedené, že zakúpenie predmetnej nehnuteľnosti by malo byť v medziach hospodárnosti 
obce a výnosy z nájmov bytového domu, ktorý vznikne z budovy bývalej základnej školy by 
mali na splácanie komerčného úveru postačovať, nakoľko zrejme nikto tieto nájomné byty 
do dnešnej doby neobýva, tak predpokladám, že obec Turček nedisponuje žiadnymi výnosmi 
z nájmov bytového domu, ktorého pôvodný termín dokončenia mal byť v októbri 2020 - 
zhotoviteľ je firma Prospect s.r.o ... Samozrejme viem aj o existujúcom úvere za verejné 
osvetlenie, ktorý obec Turček spláca do 400 EUR mesačne. Ďalej zaujímalo by ma, z akých 
finančných zdrojov alebo prostriedkov bude do dňa 31. 3. 2021 uhradená druhá časť kúpnej 
zmluvy za predmetnú nehnuteľnosť, ktorá bola tak ako prvá časť kúpnej zmluvy zmluvnými 
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stranami dohodnutá a schválená uznesením č. 22/2020 prijatá na 3. zasadnutí OZ v Turčeku 
dňa 25. 6. 2020 a uznesením č. 25/2020, prijatom na 4. zasadnutí OZ v Turčeku dňa 4. 8. 
2020. Druhú časť kúpnej zmluvy tvorí suma vo výške 50 000 EUR. Ďalej chcel by som sa 
opýtať pána hlavného kontrolóra, z akého dôvodu nie sú na webovej stránke obce 
zverejnené správy z kontrolnej činnosti za roky 2019 a 2020 a či vôbec takéto kontrolné 
správy boli zhotovované, pretože ak by boli kontrolné správy priebežne robené, mal by pán 
hlavný kontrolór prísť na isté dôležité skutočnosti, na základe ktorých by mál vo veciach  
konať v spolupráci s poslancami obce Turček v súlade s platným zákonom. Potom ešte tu 
mám na pána štatutára obce..." 
Starosta: "Poďme tak postupne, ja už som sa troška stratil..."  
Kontrolór: "Nech sa páči, tak skúste ešte zopakovať. Tam tá prvá otázka? Áno, vlastne z 
akých zdrojov..." 
p Gajdoš: "Z akých zdrojov je do dnešného dňa splácaný investičný úver za nehnuteľnosť, 
ktorá má slúžiť pre potreby obce, ktorej splátky sú 1500 EUR mesačne a termín prvej splátky 
bol 30. 10. 2020?"  
Kontrolór: "Rozumiem otázke. Ďakujem. Jedna vec je tá, že ja vlastne aj v tom vyjadrení (v 
tom Záverečnom účte), podávam informáciu, že by tá vec mala byť v medziach 
hospodárnosti obce, takisto tam uvádzam tú skutočnosť, že obec má druhý úver na verejné 
osvetlenie, to myslím, že čerpáte aj z tohto dokumentu..." 
p. Gajdoš: "Áno, tých 400 EUR mesačne za verejné osvetlenie..." 
Kontrolór: "Áno, ...teda keď sa prepočítavala suma úveru (a viete, že úver bol čerpaný hlavne 
za zakúpenie nehnuteľnosti nového obecného úradu), tak sa kalkulovalo, že v budúcnosti 
bude tento úver hradený z výnosov, ktoré ponúkne buď škola (jedna vec), ktorá nie je ešte 
síce prenajatá, pretože ešte nie je dorobená a druhá vec z ďalších výnosov, ktoré obec má a s 
ktorými hospodári.  
p. Gajdoš: Aké sú to výnosy konkrétne?  
Starosta: Podnikateľská činnosť napríklad.  
p. Gajdoš: V poriadku, ďalej?  
Kontrolór: Čiže keď sa sumy dopredu vypočítavali, bolo kalkulované s tým, že obec bude mať 
na to, aby získala dostatočné finančné prostriedky na to, aby tento úver splácala..., do toho 
času, kým bude škola spätne produkovať obci nejaký výnos a aby obec bola tieto sumy 
schopná uhradiť. Takže si myslím, že predbežné kalkulácie nehovoria o tom, že obec nie je 
hospodárna (úver /vstup do úveru/ bol dostatočne prepočítaný aj ekonómkou obce o ktorej 
si myslím, že je fantastická ekonómka) a ďalšia vec, že bol tam braný ohľad aj zákonný 
predpis, že obec nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov. Ja osobne teda nemám 
dôvod myslieť si, že by obec fungovala nehospodárnym spôsobom v tomto ohľade, a že 
spôsoby na to, aby hradila spomenutý úver má dopredu zaistené, ...respektíve má zaistené 
spôsoby, aby sa nedostala do nehospodárnej situácie.  
p. Gajdoš: Potom by som sa chcel spýtať, odkiaľ bude vzatá tá suma 50 000 EUR na 
doplatenie tej druhej časti kúpnej zmluvy do 31. 3. 2021?  
Kontrolór: Počíta sa aj s financiami, ktoré bežne do obecnej kasy počas roka pribúdajú.  
p. Gajdoš: Teda pri čerpaní úveru sa bralo do úvahy aj to, že obec má aktíva v hodnote 50 
000 EUR?  
Starosta: Bude ich mať. Už v tej dobe sme vedeli, že budeme predávať nejaké pozemky, 
nakoľko dopyt tu je. Napríklad aj toto je výsledok (odpredaj pozemkov) - že napr. z týchto 
troch pozemkov budeme mať príjem okolo 33 000 EUR, takisto samozrejme nejaké 
prostriedky na účte ešte máme a v druhom a treťom mesiaci sa platia dane, ktoré sú tiež 
značným príjmom pre našu obec (aj na jej rozvoj). V podstate rátali sme s týmito peniazmi.  
p. Gajdoš: Takže hovoríte, že neprekročíte to zadĺženie obce 60%?  
Starosta: Určite nie..., preto sme brali úver len 180 000. Viac sme nemohli. Pre nás by bolo 
určite pohodlnejšie zobrať si úver 230 alebo 250 tisíc a postupne ho splácať, ako naraz z kasy 
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vyhodiť 50 tisíc EUR. Vždy je lepšie mať v kase 50 tisíc (nejaký badžet) a splácať to po 1500 
EUR.  
p. Gajdoš: Prečo to teda pán hlavný kontrolór nevie?  
Kontrolór: Takto, ...my konverzáciu s pánom starostom máme veľmi otvorenú aj k tejto 
téme. Nemyslite si, že by sa tu diali veci, o ktorých sa nerozhoduje s chladnou hlavou. Aj táto 
pomerne čerstvá kúpa novej nehnuteľnosti by mohla v ľuďoch v obci vzbudiť mnohé otázky 
(napr. prečo sa kupovala nová budova, prečo sa neostalo v starej budove úradu). Berie sa 
však do úvahy aj to, aké má obec s týmito budovami do budúcnosti plány a myslím si, že páni 
poslanci a poslankyne sú dostatočne informovaní o tom, aké sú zámery obce do budúcnosti. 
Ja by som práve túto spoluprácu vyzdvihol.  
p. Gajdoš: Takže práve toto má podľa vás navýšiť majetok obce?  
Kontrolór: Áno, som presvedčený o tom, že v budúcnosti sa týmito krokmi jedná o navýšenie 
majetku obce. Ak by som videl, že sa do budúcnosti nejedná o navýšenie majetku obce, 
určite by som sa ozval. Aj keď (ako viete) zo zákona je môj hlas v zastupiteľstve len poradný 
(rozhoduje obecné zastupiteľstvo). Myslím, že v tejto obci som natoľko nestranný, že svojím 
vyjadrením si v obci nemám ako uškodiť (koho si svojím nesúhlasom v obci rozhádam?).  
Starosta: Ja by som ešte doplnil... My sme nekupovali úrad z týždňa na týždeň, ani z mesiaca 
na mesiac. My sme toto riešili (zhruba) pol roka. Riešili sme to na zastupiteľstvách, riešili sme 
to na pracovných sedeniach. V tej dobe nemal nikto námietky. My sme samozrejme vedeli, 
koľko tá budova stojí. Ja sa vrátim k tomu... prečo nový úrad. Fungovali sme v budove, ktorá 
prešla rekonštrukciou v sedemdesiatych rokoch. Momentálne tá budova musí prejsť 
komplexnou rekonštrukciou. Bohužiaľ nám do nej zateká, máme absolútne zhnitý krov, 
strecha je v dezolátnom stave. Rekonštrukcia takejto budovy by stála takisto desiatky, ak nie 
stovky tisíc eur (bavíme sa len o streche). Dal som si spraviť cenový návrh (ako viete, 
strecha/podkrovie sú nevyužité, krov je zhnitý). Podkrovie bolo spravené zo štyroch sekcií, 
ako bola budova postupne pristavovaná v minulých obdobiach. Takže my sme sa dostali k 
sume 200 000 EUR za rekonštrukciu s tým, že sme tam mali pripravené nejaké vikiere, s tým, 
že by tam bola privedená nejaká inštalácia, s tým, že v budúcnosti by sme to mohli využiť 
buď na kancelárske priestory alebo na obytné priestory (to sme sa bavili niekedy január-
február 2020). Potom (priznávam, bola to moja myšlienka, ale nebola to nijaká týždňová 
alebo dvojtýždňová operácia), oslovil som pani majiteľku tejto novej nehnuteľnosti, ktorá 
túto nehnuteľnosť chcela predať (viete si to aj overiť, nehnuteľnosť bola aj v realitkách v 
hodnote 430 000 EUR). To bolo pre nás absolútne neprijateľné. S poslancami sme sa bavili o 
tom, či s ňou (s majiteľkou) nejdeme vyjednávať o cene. Samozrejme, vyjednávali sme o 
cene a dostali sme sa na sumu 230 000 EUR, čo je už porovnateľná čiastka (s kalkuláciou na 
rekonštrukciu starého úradu). S tým, že toto ide v podstate o novostavbu v ktorej nikto 
nebýval. Boli sme sa na to so zamestnancami aj s poslancami pozrieť, či by nám to dispozične 
vyhovovalo (to sme sa ale ešte stále nebavili o cene), či by bol z našej strany vôbec záujem 
takéto niečo kúpiť. Postupnými krokmi, z týždňa na týždeň, sme sa dopracovávali k tomu že 
o túto budovu by sme záujem mali..., ja som absolvoval pár stretnutí s pani Vnukovou a s 
ňou sme sa dostali na sumu 230 000, čo pre nás bola už akceptovateľná suma. Z tohoto 
dôvodu sme sa rozhodli, že opustíme starú budovu a samozrejme urobíme všetko pre to, aby 
s nami išla aj pani doktorka, ktorá by sa mala sťahovať približne niekedy v januári/februári. A 
samozrejme, chceme urobiť všetko pre to, aby s nami odišla aj pošta. To je však trošku väčší 
oriešok, pretože (poviem na rovinu) všetko je to vec financií. Možno sa na jeseň budete 
pýtať, prečo sme vynaložili toľké prostriedky na to, aby išla s nami aj pošta (možno budeme 
riešiť to isté, čo riešite teraz). Ale, ...my sme tu pre ľudí a chceme, aby tu po nás aj niečo 
ostalo. Prišlo nám (aj poslancom aj pánovi kontrolórovi) ako nezmysel vraziť 200 000 EUR na 
opravu strechy, radšej sme "vrazili" 200 000 EUR do novej nehnuteľnosti, ktorú môžeme 15, 
20 rokov užívať bez nejakých veľkých investícií. Či už strecha, zateplenie, fasáda, čokoľvek. 
Dispozične nám táto budova vyhovuje, už teraz využívame cca 80%, sme veľmi spokojní a 
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myslím si, že nikto z nás nebanuje, že k takejto investícii došlo. Čo sa bude diať s 
nehnuteľnosťou, ktorá nám ostala a do ktorej nám zateká? Uvidíme, čo sa bude na jar, v 
akom bude strecha, či tam ešte tá strecha bude, buďme radi, že vietor ju neodfúkol, lebo tie 
podmienky sú v poslednom čase také, aké sú... Máme takú víziu, ...najvýhodnejšie je dostať 
nejaké peniaze zo štátu alebo z banky (no v podstate z banky alebo komerčne už vôbec nie). 
Cez štátny fond rozvoja bývania v budúcnosti z toho spraviť obytné priestory (bytový dom), 
nakoľko disponujeme zhruba štyridsiatimi žiadosťami na bytové priestory.  
p. Gajdoš: Disponujete nejakým posudkom znalca v minulosti, že tá budova bola v takom 
stave, vyžadovala si také financie, ako o ktorých hovoríte?  
Starosta: Znaleckým? Znaleckým nie. A z akého dôvodu by som mal mať znalecký posudok?  
P. Gajdoš: Neviem. Dobre. Mal by som ešte otázku na pána hlavného kontrolóra. Chcel by 
som sa pána hlavného kontrolóra spýtať, z akého dôvodu nie sú na stránke obce zverejnené 
správy o kontrolnej činnosti za rok 2019 a rok 2020?  
Kontrolór: Agenda, ktorú mám zverejnenú na www.obecturce.sk, na tejto našej internetovej 
stránke, je tam zverejnená do určitého dátumu, to ste si všimli správne. Je to aj z toho 
dôvodu, že nemám dojem, že by zo zákona bola povinnosť zverejňovať správy z kontrolnej 
činnosti práve v takejto forme.  
p. Gajdoš: Chcete povedať, že nemáte dojem, že by bola zo zákona povinnosť zverejňovať 
správu o kontrolnej činnosti?  
Kontrolór: Nie, zverejňovať tieto veci, ...ak si všimnete aj niektoré väčšie obce ako je obec 
Turček (napr. ak si pozriete len obec vedľajšiu - Horná Štubňa, ktorá má ďaleko cez 600 
obyvateľov), tak takisto takýmto spôsobom (myslím tým internetovým, nemyslím bežným 
/správa o kontrolnej činnosti prečítaná pred OZ/) nezverejňujú. Čo sa týka správ o kontrolnej 
činnosti, vždy boli predostrené Obecnému zastupiteľstvu a Obecné zastupiteľstvo tak ako je 
zákonom predpísané ich zobralo na vedomie.  
p. Gajdoš: Čiže reálne tieto správy exitujú a máte ich k dispozícii.  
Kontrolór: Áno, sú založené vždy pri kópii (prílohe) uznesení z OZ (konkrétnych).  
p. Gajdoš: Čiže mohol by som si do nich proste nahliadnuť. Áno?  
Kontrolór: Myslím, že áno. A sú vedené takým spôsobom, ako bežná príloha pri zápisnici z 
OZ. Takže dajú sa myslím vyžiadať.  
p. Gajdoš: Takže keď si ich od vás vyžiadam, tak mi budú poskytnuté?  
Kontrolór: Myslím si že aj teraz by som vám ich vedel z USB kľúča poskytnúť.  
p. Gajdoš: Nemám tu teraz žiadne zariadenia, na ktorých by som si to preniesol. 
Kontrolór: Ale keď áno, tak myslím, že ich mám fyzicky všetky (tieto svoje správy). 
Respektíve uvádzam to v jednej zložke ako výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce Turček. 
Takže mám tam vedené podobne všetky svoje dni (kedy som na úrade).  
p. Gajdoš: Vedené myslíte kde?  
Kontrolór: U seba v zložke.  
p. Gajdoš: Takže keby..., ...na stránke obce je na vás kontakt, áno?  
Kontrolór: Áno.  
p. Gajdoš: Takže na ten kontakt, ...by som sa s vami dohodol, aby ste mi tie správy vydali?  
Kontrolór: Nech sa páči.  
p. Gajdoš: Dobre, ďakujem.  
Kontrolór: Prosím.  
p. Gajdoš: A ešte by som sa chcel opýtať pána štatutára obce, že z akého dôvodu nie sú v 
obci dva veľkokapacitné kontajnery, ktoré boli po minulé roky vždy k dispozícii. Jeden bol na 
cintoríne, druhý bol pri požiarnej zbrojnici?  
Starosta: A odkiaľ disponujete touto informáciou, že nie sú?  
p. Gajdoš: Nevidím ho na cintoríne, ... 
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Starosta: Keby ste zodvihli telefón a spýtali sa (kohokoľvek), tak vám každý povie, že aj v 
tejto chvíli sú k dispozícii dva veľkokapacitné kontajnery, sú vyprázdnené, sú v areáli bývalej 
základnej školy. A celý rok sú tam a pravidelne ich vyvážame.  
p. Gajdoš: Mám aj fotku (aj s dátumom) kedy som ich videl v areáli bývalej základnej školy, 
lenže to je uzavretý areál, do ktorého sa nedá dostať.  
Starosta: Neviem o tom. Prečo by mal byť uzavretý, nie je tam brána, je tam otvorený vstup. 
Nie je tam žiadna brána. A keby ste zodvihli telefón a spýtali sa akéhokoľvek pracovníka na 
úrade, ... 
p. Gajdoš: Chcel som len proste vedieť, či sú to tej firmy alebo obecné. Takže odpovedali ste 
obecné.  
Starosta: Máme tam na sklo (tam kde bývali kedysi) za požiarnou zbrojnicou, na železo 
máme v bývalej škole, aj na komunál je v bývalej škole. Takisto ešte jeden na komunál máme 
hore na salaši. Poviem na rovinu - cintorín - úmyselne som to zrušil, lebo viete, že musíme 
separovať, separovať a separovať. Do roku dvetisíc a neviem koľko by sme mali separovať 
40% a my ako obec sa k tomu blížime, ale keď ja budem každý mesiac separovať 5 alebo 6 
veľkokapacitných kontajnerov, sa tam nikdy nedostaneme. Takže pozrite si iné obce, ktoré sú 
v regióne, napr. aj na Hornej Štubni a kade-tade je trend - vyvezú sa dva kontajnery na jar a 
dva kontajnery na jeseň, bodka (a žiadne iné kontajnery nie sú). Týmto trendom pôjdeme. 
Bohužiaľ, to nie je náš výmysel. Výhodnejšie je dať sem jeden kontajner a nerobiť ten 
separovaný zber, čo robíme a dotrieďovanie a tieto veci okolo toho. Pre mňa jednoduchšie je 
- hodíte to tam a hotovo. V konečnom dôsledku to musí niekto zaplatiť a zaplatí to kto? 
Občania. Lebo my na tom nemôžeme ani zarábať, ani prerábať. To znamená - čo minieme na 
smeti, musíme od tých ľudí vybrať. My sme momentálne skoro jediná obec v Turci, ktorá 
nemá problém s platbami za komunál. Dnes je bežné, že obce majú 25 - 30 EUR na osobu. 
My sme stále na úrovni 15,95 a ani to nedvíhame. Ale to je len na úkor toho, že sa snažím 
naozaj eliminovať vývoz veľkokapacitných kontajnerov, lebo nás to neuveriteľne zaťažuje.  
p. Gajdoš: Dobre, potom ešte jedna otázka, že ľudia sa ma pýtajú, že, alebo mi hovoria, 
...dostalo sa mi do uší, že kde je vlastne v obci nejaká posilňovňa a dokonca dal som si tú 
prácu a našiel som si na stránke obce dokonca aj faktúry o tom, že bolo nakúpené nejaké 
vybavenie do posilňovne a nikde som verejne nevidel, že by nejaká posilňovňa bola.  
Starosta: Posilňovňu máme, začali sme ju zariaďovať minulý rok (tuším to bol február?). 
Začali sme o nej uvažovať, debatovať a hneď následne sme niečo dozariaďovali, ale ako viete 
- už rok tu máme koronu, takéto zariadenia nemôžu byť sprístupnené. V podstate ju máme, 
je nanovo zariadená, ak chcete, vás tam zoberiem, môžete sa na to pozrieť, nemáme s tým 
žiadny problém a akonáhle nám to situácia dovolí, bude to verejne prístupné.  
p. Gajdoš: Dobre, potom ešte taký doplnok, ešte by som sa chcel opýtať ohľadne tej škôlky. 
Ohľadne tej poruchy na vode. Kde to presne bolo? Ako sa to stalo vlastne, čo to bolo?  
Starosta: Ešte raz?  
p. Gajdoš: Ohľadne tej poruchy vody...  
Starosta: Poviem to od začiatku ako to bolo. Párkrát do roka chodí do Materskej školy 
hygiena z Martina, berú si vzorky a pozerajú, či máme v poriadku kvalitu vody. Boli niekedy v 
septembri, vzorka vyšla hraničná, ale ma o tom ani nejak neupovedomili..., zobrali opätovne 
vzorku, o tri týždne alebo o mesiac (to je teraz jedno) - vyšli vzorky vo veľmi zlom stave. Na 
základe toho som ja hneď upovedomil TurVod, samozrejme máme tu úpravňu vody, hneď 
som vyšiel hore, povedal som hneď aký máme problém... My sme v tej chvíli nevedeli, že 
máme problém v škôlke. Dali sme odobrať vzorky z rôznych častí obce, aby sme vedeli, či 
nám ide kontaminovaná voda z prameňa, či ju zle upravujú na úpravni alebo máme nejaký 
problém na trase alebo ja neviem... Máme tu niekoľko trás vodovodu. My sme nevedeli, 
odkiaľ je problém. My sme v podstate museli vylúčiť problém. Došli sme k tomu postupným, 
niekoľkodňovým zisťovaním, že jednoducho problém máme na trase škôlka. Dobre, my sme 
škôlku odstavili, tým pádom voda bola v poriadku. My už teraz vieme, že v obci voda vôbec 
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kontaminovaná nebola, lebo problém bol priamo len v budove škôlky, nikde inde. My sme tu 
troška z toho spravili haló, ale mne to prináleží - pretože mne prišlo usmernenie z hygieny, že 
máme kontaminovanú vodu - pre mňa je to alfa-omega. Ja som to musel riešiť. Nevedel som, 
kde problém vlastne je. Zistili, sme, že problém je v podstate len v škôlke, nikde inde 
problém s vodou nebol. Môžete byť spokojní. Vy žiadny problém s vodou nemáte.  
p. Gajdoš: Neviem, či sa nedostala do trás, pretože dňa 15. 11. o ôsmej hodine ráno som si 
išiel naliať vodu z vodovodu doma a keď som sa tej vody napil, tak tá voda proste nebola 
pitná. Bolo to zásadité, kyslé, nedalo sa to absolútne piť.  
Starosta: Ja vás ubezpečujem, že tento problém určite... 
p. Gajdoš: Vodu som nechal odtiecť, znova som sa vyskúšal napiť a absolútne tá voda nebola 
pitná. Nechal som to tak, nikomu som nič nepovedal, prišla po mne mama, napila sa vody, 
znova hovorila, že tá voda je iná, hnusná, nedalo sa to piť.  
Starosta: Ešte raz, z vlastného stanoviska vám môžem povedať, že určite nebola obec 
kontaminovaná a ak máte takýto problém s vodou, jednoznačne vy musíte kontaktovať 
svojho dodávateľa vody. My nie sme dodávateľom vody ani tu nie sme na to, aby sme 
určovali, či tá voda je alebo nie je pitná a už vôbec nie podľa chuti. My sme takisto si museli 
dať spraviť odborné testy na tú vodu (kolaudovali sme nový Obecný úrad alebo v tej škôlke). 
To nie je len tak, že je ochutnám a raz mi chutí a raz mi nechutí. No..., ťažko sa mi k tomu 
vyjadruje, že ste sa ráno napili a voda vám nechutila. Jednoducho, ja musím vychádzať z 
nejakého odborného stanoviska a tam začíname, aj končíme. Závada bola v škôlke v kuchyni 
pod budovou, bola tam prekorodovaná rúra, lebo škôlka bola stavaná pred štyridsiatimi 
rokmi - rúra prekorodovala. Spravili sme tam novú prípojku vody a je to odstránené. Kým 
sme otvorili škôlku, museli sme si dať spraviť nové testy vody a tie vyšli úplne v poriadku. 
Škôlka funguje úplne bez problémov.  
Kontrolór: Ja sa ešte vrátim k tým správam, prepáčte. Mne došlo, čo vy vlastne máte na 
mysli... že tieto správy mi končia na stránke obce nejakým júlom 2018...  
p. Gajdoš: Presne.  
Kontrolór: Vysvetlím... To je dátum, kedy som ja začal robiť kontroly pokladničnej hotovosti 
robiť trošku iným spôsobom, a v roku 2019 som ho dával pred obecné zastupiteľstvo už v 
grafickej podobe (formou grafov) v rámci celoročného výkazu práce hlavného kontrolóra. 
p. Gajdoš: Mne sa nejedná finančné uzávierky a to čo tam máte, mne sa jedná o výpisy z 
kontrol. To by som chcel.  
Starosta: Ešte niekto niečo, nejaké otázky?  
p. Gombarček: Ja by som sa chcel poďakovať obci za pomoc pri oprave aj kostola aj tej 
kaplnky, za poskytnutie náradia aj toho všetkého.  
Starosta: Ďakujeme pekne, budeme nápomocní aj v budúcich mesiacoch aj rokoch. Ešte 
niekto s pánov poslancov, lebo ešte ja tu mám nejaké tri body...  
Chcel by som informovať, že od budúceho roka, že zber separovaného odpadu nebude bývať 
v pondelky pri zbere komunálneho odpadu, ale budeme ho zbierať v stredu pred vývozom 
komunálu. Ešte budeme vidieť, čo sa bude diať od nového roku, či nebudeme ešte upravovať 
aj vývoz komunálu, ...takže nebudeme to robiť v jeden deň. Včas vás na to upozorníme. A 
budeme to robiť aj z toho hľadiska (na čo nás upozornil pán Gombarček), že samozrejme - 
nič tam nevonia, ... preto tri-štyri dni pred tým, ako príde komunál, vyzbierame separ, a hneď 
ten odpad v podstate ten komunál odvezie. To znamená, že nám ten odpad nebude stáť dva 
týždne alebo týždeň na dvore, ale bude tam stáť naozaj len minimálny čas a hneď ho 
odvezieme. Čiže separ sa bude zbierať cca o 5 dní skôr. Toto všetko budeme riešiť niekedy 
začiatkom januára, keď budeme vedieť, či nemeníme vývozové dni... Takisto menia sa nám aj 
komodity separu, ale o tom všetkom budem informovať na začiatku januára.  
Ďalšiu vec, o ktorej by som chcel informovať, lebo páni poslanci ešte o tom nevedia, začal 
som nejaké rokovania. Ako viete, tento rok boli dosť veľké problémy s podpisovaním zmluv, 
čo sa týka Štátneho fondu rozvoja bývania a bol v tom troška chaos. Zapríčinila to či zmena 
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vlády, či koronakríza, ktorá zamávala celým svetom, nielen našou krajinou alebo našim 
problémom, ktorý máme... Teda, prebiehajú rokovania z mojej strany, či už s Prospektom 
alebo aj s inými firmami..., mám veľký záujem aby firma Prospekt postúpila túto rozostavanú 
stavbu inej, lepšie finančne zabezpečenej firme, ktorá by to dokázala v priebehu pár 
mesiacov dorobiť, lebo naozaj strechu máme hotovú, vonkajšok máme hotový, potrebujeme 
dorobiť parkovisko a útroby nášho bytového domu... Ja by som si to predstavoval asi tak 
(povedané jednoducho - aj keď to také jednoduché nie je)... Aby stavbu/zákazku firma 
Prospekt predala inej solventnejšej firme, ona by to dorobila a my to cez Štátny fond rozvoja 
(ŠFRB) bývania budeme žiadať od tej ďalšej firmy, z toho titulu, aby sme tam už naozaj v 
letných mesiacoch mali nasťahovaných už našich občanov. To je jediné, o čo mi ide v tejto 
chvíli. Lebo Prospekt má (poviem na rovinu) trošku finančné problémy, lebo oni majú 
niekoľko stavieb rozrobených cez Štátny fond rozvoja bývania a ako viete, proces je taký, že 
oni to celé musia zafinancovať, musia to spraviť a potom čakajú na peniaze od obce a obec 
musí mať schválený Štátny fond rozvoja bývania. Tohto roku to už nestihneme, lebo my 
musíme žiadať (ako som to už tiež niekoľkokrát vravel) len január a február - len dva mesiace 
v roku o tento príspevok. Nestihneme to aj preto počas tohto roku, pretože podľa nových 
podmienok ŠFRB tá nehnuteľnosť už musí byť skolaudovaná. Až vtedy si môžeme požiadať. 
Aj preto by som v obci Turček rád privítal nového solventnejšieho partnera, ktorý by to 
dokázal v priebehu troch-štyroch mesiacov dorobiť, nasťahovali by sme tam svojich občanov, 
tí by samozrejme určitú dobu (kým to nedoriešime), platili nájom súkromnej firme, ale v 
podstate boli by to naši ľudia, ktorí by tu bývali, boli by spokojní (pretože na tie byty čakajú). 
Takže ako vravím..., toto máme všetko rozpracované, akonáhle budeme mať o tom nejaký 
vážnejší zámer, budem o tom informovať poslancov OZ a samozrejme, ...budeme to musieť 
aj schváliť. Takže toľko z mojej strany - čo sa týka Prospektu. Komunikujem s pánom 
Volšíkom - žiaľ, ten rok sa vyvŕbil tak, ako sa vyvŕbil v neprospech Prospektu, tým pádom aj v 
neprospech nás, lebo (ako sme sa bavili aj o tých financiách) predpoklad bol ten, že v 
podstate z tých výnosov to budeme splácať a jednoducho, ...potrebujeme to čím skôr 
spraviť. Takže potrebujeme niekoho, kto to naozaj dokáže prefinancovať, lebo je to zákazka 
za (minulý rok to bolo hodnotené za...) 860 000,- cez ŠFRB, takže rátajme, že tá cena ide 
troška hore. Takže možno sa vyšplháme aj ku miliónu, ale to už troška predbiehame.  
p. Gajdoš: ...ja som tam videl 817 000 EUR.  
Starosta: Takto, ono je tam ešte aj nejaké príslušenstvo. Nechcem sa teraz hádať "(nie že) na 
drobné", ale v podstate celková suma vrátane výsadby, chodníkov, komplet parkovísk, 
lapolu, bola suma 860 000,- vrátane DPH. Myslím si, že sa nemýlim, ale kľudne si to môžeme 
prejsť, nemám s tým problém (nemám to pred sebou). Pozrite, v tejto chvíli je úplne jedno, či 
je to pol milióna alebo je to milión, jednoducho potrebujeme niekoho, kto to prefinancuje, 
potrebujeme požiadať ŠFRB, ktorý nám odsúhlasí úver, 40% nám odpustia a zbytok budeme 
s nejakým veľmi ľahkým úrokom splácať 40 rokov.  
Kotrolór: A toto (prepáčte, ak si zoberiem slovo) sa týka spomínanej hospodárnosti, že v 
hľadisku perspektívnom..., zo starej, schátranej školy, ktorá by nám pomaly padla na hlavu - 
vybudovanie budovy je už teraz zhodnotenie majetku obce.  
p. Gajdoš: Zhodnotenie majetku obce? Prečo tá budova bola predaná firme Prospekt za 20 
000 EUR?  
Kontrolór: Rozumiem...  
Starosta: Môžem?  
Kontrolór: Nech sa páči.  
Starosta: My keby sme chceli niečo takéto rekonštruovať, ŠFRB nám neposkytne úver na to, 
aby sme to robili my. Poskytne nám úver len na to, že kúpime hotovú vec.  
p. Gajdoš: Ja tomu rozumiem, ale...  
Starosta: No, tak jednoducho, museli by sme si zobrať komerčný úver.  
p. Gajdoš: Ale tá cena 20 000 EUR, nezdá sa vám to málo za takú budovu?  
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Starosta: Veď ale my tú budovu ideme odkupovať späť... Keby som chcel za ňu 50 000, tak o 
to to bude viac.  
p. Gajdoš: Vy ale budete budovu odkupovať za financie ŠFRB.  
Starosta: A vám sa zdalo 20 000,- akože málo?  
p. Gajdoš: Podľa mňa je to veľká budova, takže...  
Starosta: Keby tu bolo nejaké opodstatnenie..., ale tá budova chátra koľko rokov? Koľko 
desaťročí? Keby bol nejaký markantný záujem, alebo keby tu bola nejaká myšlienka, mohla 
tam byť nejaká prevádzka, mohla tam robiť nejaká firma - keby bol z toho aspoň nejaký 300 
eurový mesačný nájom, ale tá budova nám chátrala a tieklo nám do nej. My sme v podstate 
nevedeli, čo s ňou. My sme mohli ešte dospieť k tomu, že tú budovu dáme zbúrať. Viete 
koľko by stálo zbúranie a likvidácia takej budovy?  
p. Gajdoš: A boli aj nejaké iné firmy, ktoré sa uchádzali o kúpu tej budovy a ponúkali nejaké 
sumy?   
Starosta: Ale veď to bolo všetko robené verejnou obchodnou súťažou.  
p. Gajdoš: V poriadku.  
Starosta: My nemôžeme predať len tak, že ja sa rozhodnem a predám Jožkovi a predám 
Paľkovi. My musíme na všetko robiť verejnú obchodnú súťaž, takže...  
Kontrolór: Ja znova zopakujem, že mne sa tá myšlienka, že nám pribudnú do obce občania, 
ktorí budú (poviem to tak hlúpo) platcami podielových daní, tým pádom do obce bude väčší 
prílev financií. Ďalšia vec je skvalitnenie bývania. Aj keď v dlhodobom, perspektívnom 
vnímaní to príde ako veľká investícia. Vždy takéto investície (a povedzme si to na rovinu) 
vedia priniesť spätne tie veľké financie... 
p. Gajdoš: Ale ja teraz riešim momentálnu situáciu, že sme v tom stratoví proste.  
Kontrolór: Momentálnu situáciu, že sme v tom stratoví? Súhlasím s vami. S tým som išiel aj 
ja do kúpy vlastného bytu, že budem stratový. Aj s manželkou sme stratoví a na niekoľko 
rokov a desaťročí budeme stratoví, lebo sme sa zaviazali. Ale ideme do toho s tým, že 
budeme schopní ten úver splatiť. A takto isto je to aj v obci. Treba to brať skôr z tej čistejšej 
stránky, nikto sa tu neobohacuje...  
p. Gajdoš: To ja som nehovoril.  
Kontrolór: ...skôr si myslím, že tá myšlienka je fantastická. Predpokladám a dúfam, že naša 
klesajúca demografia na Turčeku sa do istej miery zastaví a trošku stúpne, to je jedna vec a 
druhá vec... 
Starosta: My už sme stúpli.  
Kontrolór: Stúpli..., a druhá vec, že tie financie sa do toho vrátia, len tá cestička k tomu cieľu 
je trošku zložitejšia, ako sa zdalo na začiatku. Aj s firmou Prospekt, ktorá sa momentálne 
dostáva do problémov a tým pádom sa musí hľadať iné riešenie.  
Starosta: Ale hľadáme ho, riešime ho... Ja by som ešte povedal, a možno budem taký 
odvážny, ...v podstate ten úver sa bude splácať sám. Vysvetlím, akým spôsobom. Predpoklad 
na obsadenie celej tej bytovej jednotky je taký, že tam bude bývať plus-mínus 45 ľudí. Máme 
tam 6 trojizbových bytov, 6 dvojizbových bytov, máme tam dve garsónky... cca 45 ľudí (40, 
50 ...plus mínus). Na každého človeka dostávame podielové dane. A berme to takto, buď by 
tí ľudia prišli zvonka alebo ľudia, ktorí by odtiaľto odišli. Takže jednoducho môžeme rátať, že 
tam máme 45 ľudí v priemere, za ktorých obec Turček dostane podielovú daň. Podielová daň 
na takéhoto človeka sa pohybuje zhruba na úrovni, pán kontrolór, pomôž mi... 380 EUR?  
Kontrolór: 300, 400 ...zaokrúhlime to na 400.  
Starosta: Takže keď si vynásobím 45 krát 400, prídem k zaujímavej sume a zistím, že táto 
suma je veľmi podobná tomu, koľko my ročne splácame úver. Takže ja si dovolím tvrdiť, že 
ten úver, keď to všetko naštartujeme a bude to v poriadku a tí ľudia tam už budú bývať, tak 
ten úver sa zaplatí z podielových daní. Ja to nemôžem povedať takto, že sa zaplatí z 
podielových daní, ale ja dostanem na podielových daniach od štátu poviem príklad 16 000 
EUR ročne a ja budem splácať úver 1500 mesačne. Takže ja to zaplatím kľudne z týchto 
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peňazí. Ja nepotrebujem mať nejaké peniaze z nájmov (no, nepotrebujem..., samozrejme - 
obec ich potrebuje), ale tam sú aj ďalšie benefity... To nie je len o tom, že z čoho to idete 
splácať? Áno, keď sme do toho išli s Prospektom (máme podpísanú zmluvu), tam nie je 
napísané, že musí vyjsť žiadosť na prvýkrát. Idete si žiadať úver do banky, vyjde vám to na 
prvýkrát? Ak nie, tak vám to vyjde na prvýkrát, druhýkrát, na tretíkrát. My sme do tej budovy 
z vlastných zdrojov nejako veľa nedali. Áno, zaplatili sme prípojky, riešili sme tam IBV-čku. 
Ale rátajte tak,... je tam 9 stavebných pozemkov a do dvoch rokov tam bude stáť 9 ďalších 
rodinných domov. To sú ďalší ľudia, na ktorých budeme dostávať podielové dane. Lebo mladí 
ľudia, keby sme im tu nevytvorili podmienky a nepredávali po 10, 11 a 13 EUR v úvodzovkách 
"stavebné pozemky" (je to v podstate trávnatá plocha, ale ide o pozemky, na ktorých sa 
budú stavať domy), tak tí mladí ľudia by z tadeto odišli. A zrazu by sme nemali 600 
obyvateľov, ako keď sme sem prišli (teraz máme 630), ale zrazu by sme ich tu mali 540. A 
zase prídete o 60 ľudí a 6x4 ...to je zase kopec peňazí (na podielových daniach). Zrazu 
zistíme, že budeme zániková obec, kde budú už len dôchodcovia a chatári. Toto chceme? 
Jednoducho, my sme sa do niečoho pustili... My sme si aj na začiatku povedali, keby to bolo 
jednoduché, robia to všetci. Ale my sa s tým chceme popasovať a verím tomu, že v tomto 
roku v lete tam budú ľudia bývať, ku koncu roka to skolaudujeme (smiech), pardon - najprv 
to skolaudujeme, až potom tam budú ľudia bývať. A samozrejme príde január a február, my 
sa zase popasujeme s novým projektom a jednoducho pôjdeme do toho. A požiadame ŠFRB, 
aby sme dostali peniaze na kúpu nového bytového domu a veľmi radi ho budeme splácať. 
Ale dobre sa zamyslite nad tým, že či ho naozaj budeme splácať ..., už len na tých 
podielových daniach koľko dostaneme peňazí, potom samozrejme máme tam x bytových 
jednotiek (ja som si robil taký jednoduchý prepočet)... Príklad: Bude tam 3-izbový byt a ja by 
som bol naozaj veľmi rád, keby sme sa zmestili do 300 EUR vrátane energií. Choďte si dnes v 
Turčianskych Tepliciach prenajať trojizbový byt. Zaplatíte 500 EUR. Nikto sa s vami nebude 
rozprávať. Chcete-nechcete? Takže my to robíme pre našich ľudí. My to robíme ako službu 
občanom. A stále sa snažíme nejako vykľučkovať, aby to bolo čo najlacnejšie a aby to bolo 
pre tých ľudí. Samozrejme, musí mať obec z toho nejaký benefit. Bohužiaľ, tak to je.  
Ešte by som chcel povedať na margo toho (ešte dobre, že ma Jarko na to upozornil)... Ako 
viete, v štvrtok o desiatej u nás končí kontrola (ako viete /som vás informoval/ mali sme 
kontrolu z Najvyššieho kontrolného úradu) - teda v štvrtok končí kontrola. Potom na 
najbližšom OZ môžeme prečítať ich správu - našli tam nejaké drobné pochybenia. Ale čo sa 
týka tejto transakcie (tohto prevodu), voči tomu nemali žiadne výhrady. Takže NKÚ Žilina - v 
podstate nemajú voči tomu žiadnu výhradu.  
p. Gajdoš: Kedy tu bola tá kontrola?  
Starosta: Kontrola prebieha v podstate už asi šesť týždňov, či viac? To je tak postupne. Oni si 
vždy vyžiadajú, čo potrebujú. Prepracovali si postupne všetky veci od 2016 do teraz. My sme 
im vo všetkom vychádzali v ústrety. Akurát mi dnes volala pani Danišková? Myslím, že sa tak 
volá pani hlavná kontrolórka, že by to radi ukončili.  
p. Gajdoš: Ako sa volá tá kontrolórka, ešte raz?  
Starosta: Danišková? Expozitúra Žilina - keď chcete, to si nájdete. Takže vo štvrtok to prídu 
ukončiť a voči týmto veciam - žiadne námietky.  
p. Gajdoš: Je to zaujímavé všetko. Dobre. Ja sa s ňou skontaktujem... otázky boli jednoduché, 
...som ich vyčerpal.  
Kontrolór: Dúfam, že sme vám vaše otázky zodpovedali. Ja na margo toho, že možno by to 
mohlo vniesť sem nejaký nepokoj, ...nie je aký. Pretože úmysly poslaneckého zboru aj 
starostu poznáme už dlhodobejšie, takže ja nemám najmenšie podozrenie na to, že by sa tu 
konali nejaké veci, ktoré by šli proti hospodárnosti obce. Ak áno, pokojne sa vzdám svojej 
sedemročnej funkcie (aj keď - o tom tu "netočíme"). Myslím si a ruku by som dal do ohňa za 
to, že sú tu veci, ktoré sú premyslené a robíme tak, aby sme hospodárili v obci v prospech jej 
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občanov a na druhej strane aby to bolo hospodárne, aby sa netratilo navyše. Mňa osobne sa 
takéto veci dotýkajú dosť bytostne.  
Starosta: Tak je to nepríjemné, keď sa niekto pýta takýmto spôsobom, ...aj to, že si to 
nahrávate. Je to pre nás také nepríjemné, minimálne netradičné. Ale na druhej strane je to 
dobre, pretože nás to posúva troška ďalej a je aj dobre, keď príde niekto s takýmito 
nachystanými otázkami a pýta sa nás na takéto veci. My na to samozrejme nie sme 
pripravení, musíme trošku zaloviť v pamäti, nie vždy možno úplne perfektne odpovieme, ale 
jednoducho - na to sme tu. Sedíme tu, na to ste tu, aby ste sa pýtali, na to sú tie verejné 
zhromaždenia. Aby sem chodili aj takíto ľudia a pýtali sa aj nepríjemné otázky.  
p. Gajdoš: Ja neviem, to sú normálne otázky, ja riešim akože normálne situáciu...  
Starosta: Tak viete, pýtate sa na veci, ktoré sme tu riešili minulý rok a tiež sme to riešili 
obšírne, boli tu ľudia a v podstate teraz robíme to isté po roku. Ja sa spýtam takto - prečo ste 
tu neboli v januári, vo februári?  
p. Gajdoš: Ja som si nemyslel, že to do takejto situácie zájde. Ale nechám to tak.  
Starosta: Ale veď to boli verejné zhromaždenia. Na to je to verejné, že treba sa prísť pýtať.  
p. Gajdoš: Však všetci ma tu v obci poznajú, som František Gajdoš, nikdy som sa nejako v 
obci nezapájal výrazne alebo čo..., ale keď som videl momentálne, čo sa v obci akože deje 
všetko, tak už mi to nedalo, tak musel som sa o to začať zaujímať.  
Starosta: A čo sa také strašné deje v obci?  
Kontrolór: Mňa by tiež zaujímalo, kde pramenia tieto vaše výhrady?  
p. Gajdoš: Ja som skončil so svojimi otázkami, keď...  
Starosta: Čo sa také deje v obci? Že sú rozkopané cesty? Áno my o tom vieme. Ja mám v 
pláne budúci rok s tým niečo robiť. Ale zoberme si takto... V okolí tej školy? Áno viem, že je 
to rozkopané, ...ďalšie tri domy sa tam idú stavať. V podstate v priebehu dvoch rokov tam 
vyrastie deväť domov. Tie prípojky - vodu, kanál, plyn, no ...bohužiaľ - všetko máme v 
komunikáciách. Teraz to mám zaplátať a na rok to mám znova rozpiľovať? Tak ...musíme to 
chvíľu strpieť, robíme to kvôli niečomu. Tak to strpíme a na jar to vysypeme frézingom. Mňa 
to tiež neteší, keď chodím tadiaľ autom a sú tam výmole. Samozrejme, každý majiteľ tých 
výkopov by sa mal o to troška starať, kým to nie je zaplátané. Troška to prehodiť nejakým 
pieskom, aby to bolo lepšie - na to môžeme upozorniť. Ale nevidím systém v tom, aby sme 
vyhadzovali nejaké prostriedky na to, aby sme to dávali vyasfaltovať. A na jar sa mi tam budú 
zase piati alebo šiesti pripájať a budeme to zase rozpiľovať? Toto by bolo rozumnejšie? Ja 
viem, že sa vám nepáčia rozbité cesty... Ale my sme sem prišli, sme tu necelé dva roky (alebo 
môžem povedať, že už sme tu dva roky) a prišli sme do nejakého vlaku, ktorý tu už bol 
rozbehnutý a niečo sme už mali. Máte pocit, že my sme sem prišli s tým, že my ideme 
kupovať nový obecný úrad? Veď my sme tu ešte začiatkom minulého roka takto sedeli a ja 
som mal hlavu v smútku, že čo ideme robiť so strechou. Mňa by ani nenapadlo, že my o pol 
roka alebo o trištvrte roka sa budeme sťahovať a budeme riešiť nejaký úver. To, že budeme 
riešiť úver, to sme už vedeli vtedy, lebo v kase peniaze neboli... 
p. Gajdoš: Tam na tom pôvodnom obecnom úrade?  
Starosta: Áno, buď budeme opravovať starý obecný úrad - čiastočne..., ale to nie je o tom, že 
je tam zlá strecha. Tam si zoberte, že je elektroinštalácia z osemdesiatych rokov, voda je tam 
z osemdesiatych rokov, kanál je tam z osemdesiatych rokov. Okná sú tam prvé plastové, cez 
ktoré v zime keď tam sedíte desať minút, keď sa nekúri, tak sa pozeráte, že čo sa stalo..., že 
niekto otvoril okno. Nikto neotvoril okno, tie okná sú už v takom stave. Bohužiaľ, je to 
prežité. Tá budova musí prejsť generálnou opravou. Jednoducho tam treba fakt nasypať 
státisíce, aby sa to celé opravilo. Je to podpivničené - tam sú tri podlažia. Jednoducho, tak to 
je. A z čoho to chcete robiť, z komerčného úveru? Splácať banke komerčný úver? To si teda 
naozaj dovoliť nemôžeme. Takí frajeri nie sme. A to keď som sem prišiel, tak som si povedal - 
však dobre, tak sme obec, nemáme problém, zoberieme úver. Hahaha, až také jednoduché 
to nie je. Nemôžeme prekročiť 60% príjmov za minulý rok. Ale to som ja tiež nevedel. To som 
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sa dozvedel až vtedy, keď sme riešili tento úver. Tiež mi bolo pohodlnejšie (ako som to už 
dnes hovoril) - zoberieme 230 alebo 250 tisíc a v kľude to budeme po tisíc EUR splácať. No 
nie je to lepšie, ako teraz nájsť v priebehu niekoľkých mesiacov 50 tisíc? Ale sme sa tomu 
zaviazali, ja nevravím, že to bolo jednoduché, ale teraz už viem, že tento problém máme 
vyriešený. Ja si dovolím povedať, že v januári doplatíme 40 tisíc a v treťom mesiaci doplatíme 
10. A desať tisíc pre našu obec (nejdem sa tváriť, že neviem koľko máme peňazí), ale určite 
to nebude nejaký veľký problém.  
p. Gajdoš: To sú všetko vaše slová, ja som svoje otázky vyčerpal. Tuto od pána hlavného 
kontrolóra si vypýtam ten výpis.  
Kontrolór: Nech sa páči.  
Starosta: Ešte niekto nejaká otázka?  
p. poslankyňa Gombošová: Môžem? Veľmi ma teší, že sú občania, ktorí sa zaujímajú o 
financie obce. Akože ja len poviem to stanovisko a tie rozhodnutia na prerobenie školy a tým 
pádom umožnenie novým občanom aby tu bývali - podľa mňa bolo jedno z tých dobrých 
riešení, aj keď bohužiaľ ŠFRB tento rok nám neumožnil dokončiť túto stavbu, čo teda verím, 
že v budúcom roku to bude OK. Druhá vec, o ktorej sme sa bavili je Obecný úrad. Myslím si, 
že to je tiež jeden z tých dobrých krokov, ktoré sme urobili. My ako poslanci sme to neriešili 
ani týždeň, ani dva. Naozaj je to proces rok a pol. Čiže najskôr škola a teraz pol roka Obecný 
úrad. A myslím si, že sme za to zdvihli ruky všetci..., asi so mnou aj súhlasia. Čiže toto len na 
margo toho, čo ste hovorili. A teraz by som chcela ešte položiť pánovi starostovi otázku 
ohľadom ŠFRB, či teda je naozaj tá agenda pripravená na ten január-február, aby sa tá 
žiadosť mohla podať, lebo je to dosť taká obsiahla vec. Takže toto by som ešte ja chcela k 
tomuto. 
Starosta: No, takto... My máme projekt prichystaný ten, čo sme mali a môžeme ho podať. Aj 
keď, ja by som (ja to poviem na rovinu) ..., každé podanie stojí nejaké peniaze. My môžeme 
podať projekt, ako som už spomínal, lebo nastala zmena... Môžeme podať projekt až vtedy, 
keď máme skolaudované. To znamená že nie teraz (možno sme sa nepochopili), teda nie 
teraz január-február budeme žiadať, ale až o rok. Ale, ...je tu ešte jedna alternatíva a práve 
preto teraz tlačím na pána Volšíka (konateľa Prospektu), aby vyčíslil zostatkovú hodnotu. Ja 
si myslím, že na začiatku januára by sme mohli spraviť nejakú takú fúziu, že by to prešlo na 
nejakú ďalšiu firmu, ktorá bude solventná a v priebehu dvoch-troch mesiacov to dorobí. Je tu 
alternatíva, že by tam bolo postupné čerpanie, tým pádom by sme mohli požiadať, ale ja 
musím v prvom rade rokovať s novou firmou. Nemôžem rokovať s Volšíkom a s Prospektom. 
Takže my musíme počkať. Preto vravím, že rokovania prebiehajú, akonáhle budem niečo mať 
v ruke, že pán Volšík je ochotný to predať za nejakých podmienok a tá firma s tým bude 
súhlasiť, vtedy môžeme začať rokovať, či dáme žiadosť alebo nedáme žiadosť. V tejto chvíli 
sme na takom bode, že sme na lodi s pánom Volšíkom a s pánom Volšíkom si môžeme dať 
žiadosť až vtedy, keď to bude skolaudované. Takže rokujeme, riešime a na začiatku januára 
informujeme.  
p. poslankyňa Gombošová: Ďakujem pekne.  
Starosta: Ešte niekto niečo, nech sa páči.  
p. Gombarček: Ja sa chcem spýtať, či je ochotná obec prispieť tým, čo odrábajú tie sociálne 
dávky. Proste skončili im aj tie balíčky podpory, ktoré sa dostávali raz za rok.  
Starosta: Roman, ja to poviem veľmi rýchlo. Ja si vyselektujem dvoch, maximálne troch ľudí, 
ktorých som ochotný v rámci tohto projektu, čo ty hovoríš zamestnávať. 31.12. nám končí 
gro projektov (ďalšie samozrejme vypísané nie sú a ja nejdem hovoriť na margo vlády, že 
prečo nie sú, proste nie sú). Veľmi budem v budúcnosti zvažovať, či obec má záujem 
takýchto ľudí vôbec zamestnávať. Česť výnimkám - dvom, trom. Ostatných určite nie. Tak, 
ako sme sa aj rozprávali. Nemáme problém niekomu prispieť 30 alebo 50 EUR - či už na 
topánky alebo na nejakú bundu alebo na čokoľvek, ale musíme tých ľudí troška vyselektovať. 
Máme tam viac tých horších, ako tých lepších. Takže keď si to vyselektujeme, nemám s tým 
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žiadny problém. Od nového roka si budem dávať veľký pozor. Veľa ľudí sa mi hlási na jeseň 
do roboty. Prečo sa mi nehlásia na jar, keď treba kosiť, treba hrabať, treba zametať, ...keď 
treba robiť? Vtedy nechce prísť nikto na služby na obec. Ale na jeseň, keď tým ľuďom nemáš 
čo dať robiť, lebo vonku prší, je sychravo, je okolo nuly, nie je sneh, ...čo dám tým ľuďom 
robiť? A oni to využívajú. Len tak sedia, niečo sa tam upratuje sem tam..., ale to nejde do 
nekonečna. Takže tiež sa učím. Som tu druhý rok, spoznávam, na budúci rok sa k týmto 
ľuďom postavím úplne ináč. Takže áno, ale len určitým - tým, ktorí u nás zostanú.  
Ďalej ešte niekto niečo? Dobre, ja by som chcel ešte podotknúť jednu vec, nedával som to do 
programu. Uvidíme, či to budeme dávať do programu ďalšieho OZ. Obec mi platí za 
využívanie môjho súkromného motorového vozidla mesačne nejaký obnos peňazí. S 
odstupom času sme si to s účtovníčkou prešli, ten obnos peňazí (je to zhruba nejakých 230 
EUR) - vychádza to na PHM zhruba 50 EUR týždenne prípadne nejaký olej a možno si z toho 
zaplatím nejakú poistku. To auto potrebuje aj nejaký ročný servis, sem-tam treba kúpiť aj 
nejaké pneumatiky atď. Preto si na najbližšom OZ dám žiadosť o zvýšenie. Chcem, aby si to aj 
páni poslanci, aj ľudia tak v kľude premysleli - či áno, či nie. Vychádza to teraz na PHM, 
servisy si na tom platím sám, v zime mám za tým posypový vozík, v lete na tom vozím našich 
robotníkov, vozím tam dosky a materiál, preto si myslím, že tá čiastka by mala byť trošku 
vyššia. Chcem sa teda na budúcom OZ tým zaoberať. To je všetko. Nikto nič?  
 
14. Záver  
Starosta: Ďakujem pekne za účasť, prajem pekné Sviatky, všetko dobré v Novom roku, ak by 
sme sa nevideli. Dúfam, že v priebehu januára sa úspešne stretneme. Ďakujem pekne.  
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