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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 22.4.2021 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“) 
Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, PaedDr. Monika Gombošová ,Milan Matúš, Bc. Jana 
Pittnerová 
 
Ospravedlnení poslanci:  
 
K bodu 1: Otvorenie 
Starosta obce privítal všetkých prítomných a skontroloval účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Jozef Vrzgula, PaedDr. Monika Gombošová 
Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner 
Zapisovateľ – Jaroslav Frno 
 
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku  

 
Starosta obce Ján Teltsch prečítal návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý 
bol nasledovný: 
     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. 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 
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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 

 

 

 

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

      

Hlavný kontrolór obce prečítal Plán kontrolnej činnosti na rok 2021. Dokument tvorí prílohu 

tejto zápisnice. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

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 

 

 

 

 

5. Zmena sídla Obecného úradu v Turčeku 

      

Starosta obce informoval, že obec Turček kúpila novú nehnuteľnosť, do ktorej sa obec 

presťahovala a je potrebné zmeniť sídlo Obecného úradu v Turčeku. Nikto z poslancov OZ 

nemal k bodu pripomienky. 

 

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 

 

 

 

 

6. Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu v obci Turček 

      

Starosta obce informoval, že v roku 2020 prebiehala na obci kontrola z Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky. Starosta obce informoval o kontrole prečítaním 

Protokolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly. Starosta 

obce taktiež prečítal prijaté opatrenia obce Turček. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu 

pripomienky. 

 

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 
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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 

 

 

 

 

7. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Turček číslo 1/2011 zo dňa 

13.12.2011 

      

Starosta obce informoval, že sa jedná o nahrávky zasadaní Obecných zastupiteľstiev 

v Turčeku. Starosta obce navrhol, aby sa zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

nahrávali a po vyhotovení zápisnice vymazali, aby neprichádzalo po rokoch „chytanie za 

slovíčka“. Starosta obce povedal, že to tak praktizujú aj iné obce. Starosta obce informoval, že 

návrh dodatku bol riadne zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa10.2.2021 

a do dnešného dňa neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky. Nikto z poslancov OZ 

nemal k bodu pripomienky.   

 

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 

 

 

8. Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Turček číslo  2/2011 zo dňa 

13.12.2011 

      

Starosta obce informoval, že predmetný dodatok vyplýva z kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky (ďalej len NKÚ). Starosta ďalej informoval, že NKÚ vytýkal 

obci, že návrhy prevodov majetku obce schvaľovalo Obecné zastupiteľstvo a nie starosta 

obce. Starosta obce navrhol, aby sa prijal predmetný dodatok, a tým by mohlo Obecné 

zastupiteľstvo v Turčeku aj kvôli vyššej transparentnosti  schvaľovať prevody majetku obce 

naďalej. Starosta obce informoval, že návrh dodatku bol riadne zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce dňa10.2.2021 a do dnešného dňa neboli vznesené žiadne námietky a 

pripomienky. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 
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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 

 

 

 

 

 

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

vzdelávanie 

    

Starosta obce informoval, že predmetné centrum voľného času navštevujú 3 deti z obce 

a preto sa spolu s poslancami OZ rozhodli vyhovieť žiadosti Centra voľného času Úsmev 

dotáciou v sume 50,- EUR na dieťa, spolu sumou 150,- EUR.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

Starosta obce informoval, že sa jedná o parcelu, o ktorú má záujem p. Ohurniak. Nikto 

z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

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: 
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trvalý trávny porast, list vlastníctva k danej nehnuteľnosti nezaložený, ktorý je pôvodne 

evidovaný ako pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, 

parcelné číslo 627 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a 

pozemok - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 631/1 

o výmere 1344 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, ktoré sú zapísané na liste 

vlastníctva č. 50 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, 

vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček; v zmysle Žiadosti o odpredaj pozemku zo 

dňa 18.11.2020, pričom oddelenie pozemku C-KN parcelné číslo 179/4 a určenie 

vlastníckych práv bolo vykonané na základe geometrického plánu č. 72/2020 zo dňa 

28.09.2020, vyhotoviteľ: Ing. Ľubomír Hanko - GEOREALITY, Ul. SNP 514/122, 039 01 

Turčianske Teplice, IČO: 33235520, vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne 

overeného Ing. Ľubomírom Hankom dňa 28.09.2020, úradne overeného Ing. Lenkou 

Marčekovou za Okresný úrad Turčianske Teplice, katastrálny odbor dňa 05.10.2020, číslo 

G1-229/2020 (ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúceho - Milan Ohurniak, rod.        , 

nar.       , trvale bytom        ,        , za kúpnu cenu v sume 11,- € / m2, 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 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. 
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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 

 

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

    

Starosta obce informoval, že sa jedná o parcelu, o ktorú má záujem p. Pudil, na ktorej chce 

vytvoriť parkovacie miesto. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

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 

 

- 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“ 



 9 

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 

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 
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12. Prerokovanie výšky cien za prenájom pracovných strojov 

    

Starosta obce navrhol, aby sa výška ceny za prenájom pracovných strojov LIAZ a Terex Elite 

zvýšila zo sumy 25EUR/hod. na sumu 30 EUR/hod., z dôvodu vyšších nákladov. Poslanci OZ 

so zvýšením sumy súhlasili.  

 

Občan obce p. Gajdoš konštatoval, že obec Turček do dnešného dňa minula na nákup 

nákladného vozidla LIAZ a následné opravy 7 622,- EUR. Pán Gajdoš sa opýtal poslancov 

OZ, či o týchto výdavkoch vedeli. Poslanci OZ odpovedali, že o výdavkoch vedeli. Starosta 

obce informoval, že obec kúpila staršie motorové vozidlo, na ktorom sa po čase menila 

batéria a motor. Pán Gajdoš konštatoval, že obec minula už viac peňazí na opravu 

motorového vozidla LIAZ ako na jeho samotnú kúpu. Starosta obce odpovedal, že pri 

využívaní vozidla je potrebný aj servis a konštatoval, že peniaze, ktoré sa minuli na opravu sa 

vrátili za práce v letných mesiacoch. Pán Gajdoš povedal, že na jeseň minulého roka videl 

z vozidla LIAZ vytekať olej. Starosta obce mu odpovedal, že vozidlo LIAZ je po STK a je 

spôsobilé na prácu.  

Pán Gajdoš sa opýtal na názor aj hlavného kontrolóra obce. Hlavný kontrolór obce 

konštatoval, že poslanci OZ boli o výdavkoch oboznámení, povedal, že vozidlo LIAZ sa 

kúpilo s dobrým úmyslom pre služby občanom obce. Hlavný kontrolór taktiež povedal, že je 

rozdiel, či si obec kúpi nové nákladné vozidlo za 70 000,- EUR a jazdí bez servisu, alebo si 

kúpi staršie vozidlo a postupne sa platí servis.  

Starosta obce povedal, že vozidlo LIAZ sa kupovalo pri rozširovaní IBV, na ktorú bol 

rozpočet 54 000,-EUR. Starosta obce povedal, že tým, že má obec vlastnú techniku 

(traktorbager, vozidlo LIAZ) stála IBV 9 000,- EUR, obec ušetrila 45 000,- EUR. 

Pán Gajdoš povedal, že sa na to pýta pre to, aby sa vec objasnila občanom. 

Hlavný kontrolór obce povedal, že ho zastavili občania, vraj má starosta problém s kontrolou. 

Hlavný kontrolór obce konštatoval, že starosta nemá problém s kontrolou, ale s občanom, 

ktorý zahlcuje úrad podnetmi. 

Hlavný kontrolór obce ďalej povedal, že ak by bol na obci problém, upozornil by naň. Ďalej 

hlavný kontrolór obce konštatoval, že terajšie obecné zastupiteľstvo je podľa neho 

najkompetentnejšie a povedal, že kúpa vozidla LIAZ bola pre obec prínosom. 

 

 

13. Náhrada za využívanie súkromného motorového vozidla starostu obce 

 

Starosta obce informoval, že jeho staré motorové vozidlo sa pokazilo a zaobstaral si nové, 

z toho dôvodu je potrebné zmeniť údaje v zmluve o výpožičke auta. Starosta obce ďalej 

informoval, že predchádzajúca náhrada za využívanie súkromného motorového vozidla mu 

výdavky nevykryje, z toho dôvodu mu vznikol nedoplatok na obci za pohonné hmoty a servis. 

Starosta obce požiadal poslancov OZ o zvýšenie náhrady za využívanie súkromného vozidla. 

Starosta obce navrhol aj alternatívu, že nebude využívať súkromné motorové vozidlo pre 

plnenie úloh obce ale môže obec zakúpiť nové obecné motorové vozidlo. Poslanci OZ sa 

dohodli na zvýšení náhrady za využívanie súkromného motorového vozidla starostu obce na 

sumu 300,-EUR/mesiac. 

Pán Gajdoš sa opýtal hlavného kontrolóra obce, či vykonal kontrolu všetkých účtovných 

dokladov, ktoré súvisia s finančnými nákladmi na pohonné hmoty a ďalšími nákladmi 

spojenými s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie od 4.6.2019 do 4.6.2020, nakoľko 

vznikol pánovi starostovi nedoplatok.  

Hlavný kontrolór obce odpovedal, že o nedoplatku vie a či už bol uhradený sa opýtal pána 

starostu. Starosta obce odpovedal, že nedoplatok eviduje. Ďalej starosta povedal, že ak by mu 

poslanci zvýšenie náhrady neodsúhlasili, nedoplatok by doplatil a viac by svoje súkromné 

motorové vozidlo pre plnenie úloh obce nevyužíval. Starosta obce na záver povedal, že 
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zmluva o výpožičke je uzavretá na 4 roky a prípadný nedoplatok uhradí na konci svojho 

funkčného obdobia 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

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

    

Starosta obce oznámil, že o tomto bode sa nebude hlasovať. Starosta obce povedal, že obec 

počká na rozhodnutie Slovenského pozemkového fondu a až potom sa bude tento bod riešiť.  

Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

 

 

 

 

15. Dodatok k zmluve medzi obcou Turček a Milanom Strakom zo dňa 30.5.2019 

    

Starosta obce informoval, že je potrebné schváliť dodatok ku zmluve s pánom Strakom, aby 

Kataster nehnuteľností schválil vklad nehnuteľnosti, ktorá bola pánovi Strakovi odpredaná. 

Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 



 12 

 

Uznesenie č. 12/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 30.05.2019 s kupujúcim - Ing. 

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. 

 

     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.       , Ing.,       ,             ,                    , SR 

 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. 
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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 

 

 

 

 

 

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

    

Starosta obce informoval, že o tomto bode nedá hlasovať, nakoľko sa spolu s poslancami OZ 

dohodli, že p. Strakovi odporučia podať si žiadosť o kúpu predmetných parciel. 

 

 

 

 

17. Diskusia 

 

Pán Gajdoš sa opýtal starostu obce a hlavného kontrolóra obce, z akých finančných zdrojov 

sú hradené mesačné splátky v sume 1500,-EUR komerčného úveru vo výške 180000,-EUR na 

kúpu nového Obecného úradu v Turčeku. Starosta obce aj hlavný kontrolór obce odpovedali, 

že splátky sú hradené zo zdrojov resp. z prostriedkov obce. 

 

Hlavný kontrolór obce informoval, že z posledného e-mailu, ktorý mu napísal p. Gajdoš je 

zrejmé, že p. Gajdoš považuje starostu obce za „takzvaného starostu obce“. Hlavný kontrolór 

obce povedal, že starosta obce bol zvolený občanmi obce v demokratických voľbách, ktoré 

treba rešpektovať. 

 

Pán Gajdoš sa opýtal, či bola ku dňu 31.3.2021 uhradené druhá časť kúpnej ceny za nový 

Obecný úrad v Turčeku v sume 50000,-EUR. Taktiež sa p. Gajdoš opýtal, z akých finančných 

zdrojov bola táto suma uhradená. Hlavný kontrolór obce a starosta obce odpovedali, že suma 

bola uhradená v plnej výške a v predstihu zo zdrojov obce. 

 

Pani poslankyňa Pittnerová povedala, že vedenie obce sa snaží v maximálnej miere robiť 

všetko pre obec čo sa dá a opýtala sa pána Gajdoša, či vôbec majú niečo robiť, pretože má 

pocit, že p. Gajdoš z rozprávania hovorí, že by bolo lepšie aby sa neurobilo nič. Pán Gajdoš 

odpovedal, že v medziach zákona a hospodárnosti môžu všetko. 

 

Pani Baniarová poďakovala starostovi obce za to, že v nedeľu pred obedom prišiel do 10 

minút a pomáhal riešiť upchaté potrubie. 

 

Pani poslankyňa Gombošová povedala, že v obci sa robí, nie vždy všetko vyjde hneď a naraz 

a požiadala pána Gajdoša, aby obci pomáhal. Pán Gajdoš povedal, že treba za ním prísť 

v konkrétnej veci. Pani Gombošová povedala, že obec bola kontrolovaná Najvyšším 

kontrolným úradom Slovenskej republiky a záver z kontroly boli len odporúčania. Pán Gajdoš 
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povedal, že NKÚ SR sú analytici, nie výkonný orgán. Pani Gombošová odpovedala, že keby 

NKÚ zistil porušenie zákona, dal by podnet na ďalšie šetrenie. 

 

Hlavný kontrolór obce povedal, že si cení aktivitu p. Gajdoša, povedal, že obec potrebuje aj 

kritiku, ale aj pochvalu. Ďalej povedal pánovi Gajdošovi, že do radov poslancov sú zvolení 

obyčajní ľudia, nie právnici a ekonómovia, preto nemôže od nich očakávať fundované 

odpovede ako vo veľkých mestách, kde sedia odborníci. 

 

Pán poslanec Vrzgula povedal, že terajšie vedenie obce prevzalo obec v hlbokom mínuse. 

Taktiež povedal, že obec všetky dlhy vyrovnala a urobila veľa ďalších vecí. Pán poslanec 

Vrzgula na záver povedal, že sa mu zdá, že p. Gajdoš spolu s ďalšími ľuďmi s ktorými sa 

spolčil hádžu vedeniu obce polená pod nohy. Pán Gajdoš povedal, že sa bol informovať 

u bývalej starostky obce o veci, ktoré nemal odkiaľ inak vedieť. Pani Pittnerová povedala, že 

p. Gajdoš si vypočul len jednu stranu. Pán Gajdoš odpovedal, že si vypočul každú stranu, aj 

pána starostu. Hlavný kontrolór obce povedal pánovi Gajdošovi, aby sa opýtal bývalej 

starostky na dlžné faktúry, ku ktorým nemal ani on prístup z jeho pozície. Ďalej hlavný 

kontrolór obce povedal, že ani on si neuvedomil, že odchod starostky môže znamenať veľké 

výdavky pre obec a sám sa dostal pod paľbu kritiky od súčasného starostu, ako si také niečo 

mohli dovoliť. 

 

Pani Pražienková povedala, že terajší starosta obce bol v predchádzajúcom volebnom období 

zástupca starostky obce a mal vedieť čo sa deje. Starosta obce odpovedal, že ako mal 

o niečom taktom vedieť, keď ani hlavný kontrolór nemal prístup ku nezaplateným faktúram 

vo výške cca 15000,-EUR. Starosta obce ďalej povedal, že odstupné bývalej starostky obce 

bolo vo výške cca 18 – 20000,-EUR, že bývalá starosta nemala vyčerpanú dovolenku 2 

mesiace. Starosta obce sa opýtal pani Pražienkovej či vie, koľko peňazí ostalo na účte obce 

keď starosta obec preberal a povedal, že na účte obce bolo 20,-EUR. Starosta obce ďalej 

povedal, že nechcel túto tému rozoberať. Ďalej povedal, že sa v obci stavala priehrada a v tom 

čase bol v obci veľký obnos peňazí, ďalej mala obec príjem z daní a opýtal sa, či nemohol 

ostať na účte vyšší obnos peňazí. Starosta obce povedal, že túto tému nikdy nerozmazával, 

nikoho neprišiel súdiť, nikdy sa nesťažoval a urobil za tým hrubú čiaru. Pán starosta na záver 

povedal, aby sa išlo ďalej a povedal, že má aj pozitívne informácie pre občanov. 

 

Pán Gombarček sa opýtal, či by sa dalo opraviť zábradlie na vlakovú stanicu. Starosta obce 

odpovedal, že zábradlie vo vlastnej réžii obec opraví. Starosta obce informoval, že spodnú 

časť prístupovej cesty na vlakovú stanicu by chcel v tomto roku rozšíriť, aby sa na nej dala 

vykonávať zimná údržba.  

 

Pán Gombarček sa opýtal na rekonštrukciu schodov do kostola. Starosta obce odpovedal, že 

by rád schody opravil formou brigády, nakoľko oprava schodov firmou stojí cca 20000,-EUR.  

 

Starosta povedal, že formou brigády by rád vyčistil okolie cesty 1/65 tak, ako minulý rok.  

 

Starosta obce informoval, že v priebehu 2 týždňov sa doktorka presťahuje do budovy nového 

Obecného úradu v Turčeku. 

 

Starosta obce informoval, že v 5-6 mesiaci plánuje vytvoriť v budove nového obecného úradu 

sobášnu sieň.  

 

Starosta obce informoval, že absolvoval niekoľko stretnutí so zástupcami Pošty. Starosta 

informoval, že dostal ponuku vytvoriť v obci „poštu partner“, tým pádom by sa v obci pošta 

nezrušila, len by prešla pod obec. Poslanci OZ spolu so starostom povedali, že pokiaľ bude 

toto vedenie obce, tak pošta v obci Turček bude.  
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Starosta obce informoval, že dal vytýčiť prístupovú cestu ku pani Badinskej, nakoľko cestu 

vlastnia Železnice Slovenskej republiky. Starosta povedal, že by bol rád, keby Železnice 

Slovenskej republiky pozemok obci previedli bezodplatne.  

 

Starosta obce informoval o situácii s bytovkou, povedal, že sú v hre dve firmy, ktoré dokážu 

bytovku dostavať a nasťahovať občanov. Pán Gajdoš sa opýtal, či niektorá z firiem odkúpi 

nehnuteľnosť od firmy Prospect. Starosta odpovedal, že firma budovu odkúpi, dostavia, 

skolauduje, nasťahuje občanov a obec v januári budúceho roka požiada o kúpu bytovky cez 

ŠFRB. 

 

Starosta obce informoval, že spolu s poslancami OZ sa rozhodli, že si obec zaobstará stroj na 

rezanie asfaltu a opravy cestných komunikácií bude realizovať vo vlastnej réžii.  

 

Starosta obce informoval, že má záujem vybudovať Dom smútku v Hornom Turčeku.  

 

Pán Gombarček sa opýtal na opravu schodov v areáli cintorína v Hornom Turčeku. Starosta 

obce odpovedal, že by rád opravil aj areál cintorína v Hornom Turčeku, avšak treba si určiť 

priority a opravovať veci postupne. 

 

Pán Gajdoš poprosil, aby mu pri zbere separovaného odpadu dávali pracovníci na výmenu 

čisté vrecia. Starosta obce odpovedal, že ak občania nedopatrením dostanú špinavé vrece, 

pracovníci obce ho bez problémov vymenia za nové.  

 

Pani Baniarová navrhla, aby sa o všetkých akciách informovalo aj formou sociálnej siete. 

Starosta obce odpovedal, že s tým nemá problém a informoval, že obec má v pláne posielať 

oznamy aj formou SMS správ. 

 

 

 

 

 

 
 
18. Záver 
Overovatelia zápisnice: 
 
Jozef Vrzgula                    PaedDr. Monika Gombošová                              Zapísal: Jaroslav Frno 


