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Uznesenia z 1. zasadnutia OZ zo dňa 22.4.2021 

 
 

 

Uznesenie č.  1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 22. 4. 2021 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2021 

     5. Zmena sídla Obecného úradu v Turčeku 

     6. Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu v obci Turček 

     7. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Turček číslo  

         1/2011 zo dňa 13.12.2011 

     8. Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Turček číslo   

         2/2011 zo dňa 13.12.2011 

     9. Žiadosť Centra voľného času Úsmev o poskytnutie finančnej dotácie na   

         záujmové vzdelávanie 

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

   11. Odpredaj časti parcely C-KN 699/1 v k. ú. Horný Turček 

   12. Prerokovanie výšky cien za prenájom pracovných strojov 

   13. Náhrada za využívanie súkromného motorového vozidla starostu obce 

   14. Žiadosť o prenájom časti parcely E-KN 1729/1 v k. ú. Horný Turček 

   15. Dodatok k zmluve medzi obcou Turček a Milanom Strakom zo dňa  

         30.5.2019 

   16. Žiadosť o prenájom pozemkov C-KN 40/6 a 40/9 v k. ú. Horný Turček 

   17. Diskusia 

   18. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 2/2021 

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: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mgr. Ondreja 

Veselovského na rok 2021 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje zmenu sídla Obecného úradu obce Turček z budovy č. súp. 123 postavenej na č. 

parc. C-KN 1 v k. ú. Horný Turček do budovy č. súp. 363 postavenej na parcele C-KN 528/2 v k. 

ú. Horný Turček 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 5/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) prerokovalo a vzalo na vedomie Protokol Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej 
republiky o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí KA 009/2020/1140 zo 
dňa 14.12.2020, číslo protokolu: Z-007111/2020/1140/DLA a predložené prijaté opatrenia 
na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, v zmysle Zápisnice o prerokovaní 
protokolu o výsledku kontroly zo dňa 17.12.2020, číslo zápisnice: Z-
008219/2020/1140/DLA 
 

b) ukladá starostovi Obce Turček informovať Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
formou výpisu z uznesenia obecného zastupiteľstva o prerokovaní výsledkov kontroly 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Turček číslo 1/2011 zo 

dňa 13.12.2011 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Turček číslo 2/2011 zo 

dňa 13.12.2011 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje Žiadosť Centra voľného času Úsmev o poskytnutie finančnej dotácie na záujmové 

vzdelávanie vo výške 150,- EUR slovom jednostopäťdesiat eur. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 9/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 43/2020 prijaté na 6. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 18.11.2020, ktorým bol schválený zámer Obce Turček predať majetok - nehnuteľnosť, 
nachádzajúcu sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Dolný 
Turček, a to  novovytvorený pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 
mape, parcelné číslo 179/4, o výmere 119 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, ktorý 
vznikol odčlenením časti pozemku od pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na 
katastrálnej mape, parcelné číslo 179/1, o výmere 1471 m2, druh pozemku: trvalý trávny 
porast, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný ako 



4 
 

pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 627 
o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemok - parcela registra 
„E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 631/1 o výmere 1344 m2, druh 
pozemku: trvalý trávny porast, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 50 vedenom 
Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 
(1/1) Obce Turček; v zmysle Žiadosti o odpredaj pozemku zo dňa 18.11.2020, pričom 
oddelenie pozemku C-KN parcelné číslo 179/4 a určenie vlastníckych práv bolo vykonané 
na základe geometrického plánu č. 72/2020 zo dňa 28.09.2020, vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír 
Hanko - GEOREALITY, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33235520, 
vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom 
dňa 28.09.2020, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske 
Teplice, katastrálny odbor dňa 05.10.2020, číslo G1-229/2020 (ďalej len “pozemok”), 
v prospech kupujúceho - Milan Ohurniak, rod.      , nar.       , trvale bytom        ,         , za 
kúpnu cenu v sume 11,- € / m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
 

 s týmito podmienkami: 

 

- kupujúci zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 
 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 
do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 
 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelom  
prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku na kupujúceho, najneskôr v deň 
úhrady kúpnej ceny 
 

- kupujúci sa zaväzuje, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 
povolenia vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech neprevedie pozemok do 
vlastníctva tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo 
od kúpnej zmluvy odstúpiť 
 

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 - nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Dolný Turček, a to  novovytvorený 
pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 179/4, o 
výmere 119 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, ktorý vznikol odčlenením časti 
pozemku od pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 
179/1, o výmere 1471 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, list vlastníctva k danej 
nehnuteľnosti nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ 
evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 627 o výmere 165 m2, druh 
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na 
mape určeného operátu, parcelné číslo 631/1 o výmere 1344 m2, druh pozemku: trvalý 
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trávny porast, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 50 vedenom Okresným úradom 
Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček; 
oddelenie pozemku C-KN parcelné číslo 179/4 a určenie vlastníckych práv bolo vykonané 
na základe geometrického plánu č. 72/2020 zo dňa 28.09.2020, vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír 
Hanko - GEOREALITY, Ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 33235520, 
vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom 
dňa 28.09.2020, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske 
Teplice, katastrálny odbor dňa 05.10.2020, číslo G1-229/2020 (ďalej len “pozemok”), v 
prospech kupujúceho - Milan Ohurniak, rod.       , nar.       , trvale bytom       ,       , v zmysle 
Žiadosti o odpredaj pozemku zo dňa 18.11.2020, za kúpnu cenu v sume 11,- € / m2, t.j. 
celkovo v sume 1.309,- € (slovom: Jedentisíctristodeväť 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 zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 
 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 
do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 

 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelom  
prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku na kupujúceho, najneskôr v deň 
úhrady kúpnej ceny 

 

- kupujúci sa zaväzuje, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 
povolenia vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech neprevedie pozemok do 
vlastníctva tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo 
od kúpnej zmluvy odstúpiť 
 

- kupujúci sa zaväzuje, že na pozemku nepostaví autodielňu, ale bude ho využívať 
výlučne na parkovanie vozidiel; v prípade porušenia tohto ustanovenia si obec 
vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť 
 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prevod uvedeného pozemku za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že pozemok je dispozične situovaný 

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

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

sa nachádza v intraviláne obce, a vzhľadom k jeho výmere a charakteru ho nie je možné 

využiť iným spôsobom, preto sa Obec Turček rozhodla previesť uvedený pozemok práve 

na kupujúceho. 

 

c) ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy k pozemku, v zmysle 
prijatého uznesenia 
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d) určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia v prípade, ak kúpna zmluva nebude uzavretá 
do 30.06.2021 
 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 39/2020 prijaté na 6. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 18.11.2020, ktorým bol schválený zámer Obce Turček predať majetok - časť 
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne 
územie Horný Turček, a to časť  pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 
mape, parcelné číslo 699/1, o výmere 2689 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný 
ako pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 
2010/12 o výmere 5561 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 
323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom 
vlastníctve (1/1) Obce Turček;  o výmere cca 12 m2, ako je to uvedené v žiadosti o 
odkúpenie obecného pozemku pred domom č. 142 zo dňa 26.10.2020, pričom oddelenie 
a určenie vlastníckych práv k predmetnej časti nehnuteľnosti C-KN parcelné číslo 699/1 
bude vykonané na základe geometrického plánu (ďalej len “pozemok”), v prospech 
kupujúceho - Ing. Pavol Pudil, rod.      , nar.       , trvale bytom        ,        , za kúpnu cenu v 
sume 11,- € / m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
 

 s týmito podmienkami: 

 

- kupujúci zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 
 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 
do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 
 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelom  
prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku na kupujúceho, najneskôr v deň 
úhrady kúpnej ceny 
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- kupujúci sa zaväzuje, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 
povolenia vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech neprevedie pozemok do 
vlastníctva tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo 
od kúpnej zmluvy odstúpiť 
 

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 - nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to  novovytvorený 
pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 699/14, o 
výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý vznikol odčlenením časti 
pozemku od pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 
699/1, o výmere 2689 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, list vlastníctva k 
danej nehnuteľnosti nezaložený, ktorý je pôvodne evidovaný ako pozemok - parcela 
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 2010/12 o výmere 5561 
m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným 
úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce 
Turček; oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemku C-KN parcelné číslo 699/14 bolo 
vykonané na základe geometrického plánu č. 10/2021 zo dňa 23.02.2021, 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 23.02.2021, úradne overeného Ing. Lenkou Marčekovou za Okresný úrad Turčianske 
Teplice, katastrálny odbor dňa 25.02.2021, číslo G1-27/2021 (ďalej len “pozemok”), v 
prospech kupujúceho - Ing. Pavol Pudil, rod.       , nar.       , trvale bytom         ,        , v zmysle 
žiadosti o odkúpenie obecného pozemku pred domom č. 142 zo dňa 26.10.2020, za kúpnu 
cenu v sume 11,- € / m2, t.j. celkovo v sume 154,- € (slovom: Jednostopäťdesiatštyri 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 zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr v deň podpisu kúpnej zmluvy 
 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 
do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň úhrady kúpnej ceny 
 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu za účelom  
prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku na kupujúceho, najneskôr v deň 
úhrady kúpnej ceny 
 

- kupujúci sa zaväzuje, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 
povolenia vkladu vlastníckeho práva v jeho prospech neprevedie pozemok do 
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vlastníctva tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo 
od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prevod uvedeného pozemku za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že pozemok bezprostredne susedí 

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

prístupovú cestu k svojim nehnuteľnostiam, pravidelne ho udržiava a čistí. Pozemok sa 

nachádza v intraviláne obce, nie je prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku, a 

vzhľadom k jeho výmere a charakteru ho nie je možné využiť iným spôsobom, preto sa 

Obec Turček rozhodla previesť uvedený pozemok práve na kupujúceho. 

 

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

d) určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia v prípade, ak kúpna zmluva nebude 
uzavretá do 30.06.2021 
 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 11/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zmenu užívania motorového vozidla obcou, z dôvodu zmeny predmetu 
zmluvy o výpožičke na nové motorové vozidlo, evidenčné číslo: TR478AY, VIN: 
JN1TANZ51U0002545, a to za nasledovných podmienok: 
  

- od požičiavateľa: starosta obce Ján Teltsch, nar.        ,           ,              
- za účelom: plnenie úloh obce 
- doba trvania: na dobu určitú, t.j. od nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke do 

konca funkčného obdobia starostu obce 
- nájomné: bezplatné užívanie 
- náklady: náklady spojené s prevádzkou bude uhrádzať obec, maximálne do súhrnnej 

výšky 3.600,- € ročne, slovom tritisícšesťsto eur a to na základe predložených 
účtovných dokladov 

- doterajšia zmluva o výpožičke zo dňa 04.06.2019 stratí svoju platnosť a účinnosť dňom 
uzavretia novej zmluvy o výpožičke 
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b) ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť vypracovanie zmluvy o výpožičke, v zmysle 
prijatého uznesenia a zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov. 
 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 12/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 30.05.2019 s kupujúcim -   Milan 
Straka, rodený         , nar.           , trvale bytom          ,           , ktorým sa mení článok I. Predmet 
zmluvy ods. 1. uvedenej kúpnej zmluvy na nasledovné nové znenie takto: 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Predávajúci je výlučným vlastníkom (1/1) nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, nasledovne: 

 

- pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 41, 
o výmere 160 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 57 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 
odborom, spolu s príslušenstvom, ktoré tvorí hospodárska budova v havarijnom 
stave, nachádzajúca sa na pozemku  

 

(ďalej len “nehnuteľnosti”). 

 

Ostatné články uvedenej kúpnej zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 

 

 

b) schvaľuje Dodatok č. 1 k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo 
dňa 07.10.2019, na základe ktorého sa opravujú a dopĺňajú údaje v návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo dňa 07.10.2019, pod číslom konania 
V 811/2019, čím sa nahrádza pôvodné znenie návrhu nasledovným novým znením: 

 

VEC: 

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
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     Navrhovateľ - Obec Turček, IČO: 00 317 012, 038 48 Turček 123, ako účastník Kúpnej 

zmluvy zo dňa 30.05.2019 navrhuje, aby Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny 

odbor povolil vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese 

Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, v zmysle uvedenej 

kúpnej zmluvy, a vyznačil nového vlastníka takto: 

 

na LV č. 57, k. ú. Horný Turček v časti B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

 

- pozemok - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 41, 
o výmere 160 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spolu s príslušenstvom, 
ktoré tvorí hospodárska budova v havarijnom stave, nachádzajúca sa na pozemku 

 

1  Straka Milan, r.        ,             ,          ,          ,   

 Dátum narodenia, rodné číslo:   

  Spoluvlastnícky podiel:   1/1 

   

Predmetná kúpna zmluva zo dňa 30.05.2019, ako povinne zverejňovaná zmluva, bola 

zverejnená na webovom sídle Obce Turček na elektronickej adrese: 

https://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/kupnopredajne-zmluvy/, dňa 

07.10.2019. 

 

 

c) ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve a dodatku 
č. 1 k návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, v zmysle prijatého 
uznesenia 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  

Podpísal starosta obce 26.4.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


