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Uznesenia z 2. zasadnutia OZ zo dňa 30.6.2021 

 
 

 

Uznesenie č. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 30. 6. 2021 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Záverečný účet obce za rok 2020 

     5. Diskusia 

     6. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 30.6.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 14/2021 

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 30.6.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k záverečnému účtu 

za rok 2020 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 30.6.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  a § 16 ods. 10  písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  Záverečný účet obce Turček a celoročné hospodárenie 

obce za rok 2020 bez výhrad 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 30.6.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia (rozdielu medzi výnosmi a nákladmi) obce 

Turček za rok 2020, ktorým je strata  v hodnote  323,54 eur , na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 30.6.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  
a) schvaľuje v súlade s ustanovením § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia obce Turček za rok 2020 v hodnote 3 083,52  eur na tvorbu rezervného fondu 

 b) schvaľuje v súlade s ustanovením § 15 ods. 1   zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia obce Turček za rok 2020 v hodnote 27 751,69 eur na tvorbu peňažného fondu –

Prostriedky minulých rokov 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 30.6.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  
schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu a ostatných peňažných fondov  obce z fondu 

„Prostriedky minulých rokov“ v celkovej hodnote 30 835,21 eur – na kapitálové výdavky v zmysle 

ustanovenia § 15 odsek 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

Použitie rezervného fondu 

- 3 083,52 eur – kúpna zmluva zo dňa 16. 9. 2020 – s Ing. Annou Vnukovou na nákup nehnuteľností 

zapísaných na LV č. 450 v k. ú. Horný Turček (nový obecný úrad a priľahlé pozemky) 

Použitie prostriedkov fondu „Prostriedky minulých rokov: 

- 27 751,69 eur – kúpna zmluva zo dňa 16. 9. 2020 – s Ing. Annou Vnukovou na nákup nehnuteľností 

zapísaných na LV č. 450 v k. ú. Horný Turček  (nový obecný úrad a priľahlé pozemky) 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 30.6.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


