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Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 23.9.2021 

 
 

 

Uznesenie č. 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 23. 9. 2021 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

     5. Informácia o službách Pošty v obci Turček od 1.12.2021 

     6. Zámer odpredaja parcely C-KN 99/6 v k. ú. Horný Turček 

     7. Informácia o prestavbe bývalej Základnej školy na bytový dom        

     8. Zámer odpredaja parcely C-KN 709 v k. ú. Horný Turček 

     9. Diskusia 

   10. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.9.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 23. 9. 2021 

nasledovne: 

- pred bod diskusia sa doplní bod – prenájom novovytvoreného plynovodu 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.9.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

Uznesenie č. 22/2021 

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 24.9.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 23/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) SCHVAĽUJE 
 

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, zámer predaja 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 55/1, 
o výmere 650 m2, druh pozemku: Ostatná plocha 
 

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej podľa osobitného 

predpisu - cena za 1 m2 pozemku v sume 13,26 € bola stanovená po zohľadnení 

porovnateľných pozemkov, v zmysle 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 pozemok je nasledovná: 

 

- vo výške   8.619 € parc. č. 55/1 (650 m2) 
 

 

b) Schvaľuje podmienky obchodnej verejne súťaže, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na základe ktorých sa 
má realizovať prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce, a v zmysle ktorých budú 
podávané návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 3 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podmienky obchodnej verejnej 
súťaže obec uverejní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce minimálne na 15 dní 
pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 
 

 

c) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a Všeobecným záväzným nariadením Obce Turček číslo 
2/2011 zo dňa 13.12.2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce v platnom 
znení, a zabezpečiť vyhodnotenie predložených súťažných návrhov s odporúčaním na 
rozhodnutie obecného zastupiteľstva 
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d) Poveruje starostu obce, aby na nadchádzajúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po 
vyhodnotení súťažných návrhov predložil návrh na schválenie prevodu vlastníctva majetku 
obce, na základe obchodnej verejnej súťaže, predkladateľovi víťazného súťažného návrhu. 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.9.2021                                                                                             Uznesenie bolo prijaté 

Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 24/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zámer Obce Turček predať majetok - nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to pozemok - parcela 
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 99/6, o výmere 369 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 (ďalej 
len “pozemok”), v prospech kupujúceho - Jozef Blažeňák, rod.      , nar.       , trvale bytom            , 
v zmysle Žiadosti o odpredaj pozemku zo dňa 08.09.2021, za kúpnu cenu v sume 13,26 € / m2, 
t.j. spolu v sume 4.892,94 € (slovom: Štyritisícosemstodeväťdesiatdva 94/100 euro) za celý 
predmet kúpy, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
 

 s týmito podmienkami: 

 

- kupujúci zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr do tridsať dní od podpisu kúpnej zmluvy; 
v opačnom prípade má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť 
 

- návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva predávajúci po uhradení celej kúpnej ceny; 
kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do 
katastra nehnuteľností, 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 pozemkom vo 

vlastníctve kupujúceho, pričom kupujúci tento pozemok pravidelne udržiava a čistí. Pozemok 

sa nachádza v intraviláne obce, nie je prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku, a 
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vzhľadom k jeho výmere a charakteru ho nie je možné využiť iným spôsobom, preto sa Obec 

Turček rozhodla previesť uvedený pozemok práve na kupujúceho. 

 

b) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Obce Turček 
číslo 2/2011 zo dňa 13.12.2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
v platnom znení. 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.9.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 25/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zámer Obce Turček predať majetok - nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v okrese 
Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to pozemok - parcela 
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 709, o výmere 248 m2, druh 
pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným 
úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce 
Turček (ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúcich - Martina Šišková, rod.       , nar.           , 
trvale bytom                     a Martin Šiška, rod.      , nar.               , trvale bytom                         , 
v zmysle Žiadosti o odpredaj pozemkov zo dňa 20.09.2021, v spoluvlastníckom podiele 1/2 k 
celku pre každého, za kúpnu cenu v sume 13,26 € / m2, t.j. spolu v sume 3.288,48 € (slovom: 
Tritisícdvestoosemdesiatosem 48/100 euro) za celý predmet kúpy, v súlade s ustanovením § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, 
 

 s týmito podmienkami: 

 

- kupujúci zaplatia kúpnu cenu v celej výške najneskôr do tridsať dní od podpisu kúpnej zmluvy; 
v opačnom prípade má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť 
 

- návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva predávajúci po uhradení celej kúpnej ceny; 
kupujúci uhradia náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúcich do 
katastra nehnuteľností, 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 pozemok do vlastníctva tretej osoby. V 
prípade porušenia tohto ustanovenia, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 
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Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prevod uvedeného pozemku za vyššie 

uvedených podmienok je skutočnosť, že pozemok sa nachádza v intraviláne obce, nie je 

prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami, 

ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich. Kupujúci tento pozemok už niekoľko rokov užívajú a starajú 

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

sa Obec Turček rozhodla previesť uvedený pozemok práve na kupujúcich. 

 

b) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením Obce Turček 
číslo 2/2011 zo dňa 13.12.2011 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
v platnom znení. 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.9.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 26/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje prenájom novovybudovaného plynovodu Turček na parcele C-KN 54/2 v k. ú. 

Horný Turček pre SPP-distribúcia, Mlynské nivy 44/b, Bratislava.  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.9.2021                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


