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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 03.11.2021 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 – Anna Ulbrichtová 
 
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. Odpredaj parcely C-KN 99/6 v k. ú. Horný Turček 

     5. Odpredaj parcely C-KN 709 v k. ú. Horný Turček 

     6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

     7. Odstúpenie od nájomnej zmluvy 

     8. Informácia o obchodnej verejnej súťaži 

     9. Diskusia 

   10. Záver 

 

Uznesenie č.  27/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 3. 11. 2021 

nasledovne: 

     1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Odpredaj parcely C-KN 99/6 v k. ú. Horný Turček 

     5. Odpredaj parcely C-KN 709 v k. ú. Horný Turček 

     6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

     7. Odstúpenie od nájomnej zmluvy 

     8. Informácia o obchodnej verejnej súťaži 
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     9. Diskusia 

   10. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  
Podpísal starosta obce 4.11.2021                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

Starosta obce navrhol doplniť do programu body Zmena rozpočtu obce na rok 2021 

a Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2021.  

 

Uznesenie č.  28/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

z 3.11.2021 nasledovne: 

- Pred bod diskusia sa doplnia body: Zmena rozpočtu obce na rok 2021 a Vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže č. 2/2021 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 4.11.2021                                                                                           Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

3. Kontrola uznesení      

      

Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský, ktorý prečítal 

prijaté uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ v Turčeku. 

 

 

Uznesenie č.  29/2021 

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 4.11.2021                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

4. Odpredaj parcely C-KN 99/6 v k. ú. Horný Turček 

      

Starosta obce povedal, že sa jedná o žiadosť p. Blažeňáka, ktorá sa prejednávala na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ v Turčeku. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky.  

 

Uznesenie č.  30/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 24/2021 prijaté na 3. zasadnutí OZ v Turčeku 

zo dňa 23.09.2021, ktorým bol schválený 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 
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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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

 

 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. 

 

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 24.09.2021, 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 
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, 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 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. 
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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 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 31.12.2021 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 4.11.2021                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

5. Odpredaj parcely C-KN 709 v k. ú. Horný Turček 

      

Starosta obce informoval, že sa jedná o žiadosť r. Šiškovej, ktorá sa prejednávala na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ v Turčeku. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

 

Uznesenie č.  31/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 25/2021 prijaté na 3. zasadnutí OZ v Turčeku 

zo dňa 23.09.2021, ktorým bol schválený 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, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa,  

 

 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 
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- 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. 

 

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 24.09.2021, 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 
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, 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 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. 

 

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. 

 

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 31.12.2021 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:    0 (menovite)       Prítomní:    5  
Podpísal starosta obce 4.11.2021                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy      

 

Starosta obce informoval, že o tejto téme sa debatovalo na predchádzajúcom zastupiteľstve. 

Starosta obce dal priestor na otázky, nikto z poslancov ani z občanov obce sa k slovu 

neprihlásil. 

 

 

Uznesenie č.  32/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) Berie na vedomie 

návrh na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 20.05.2019 medzi predávajúcim: 

Obec Turček, 038 48 Turček 123, IČO: 00 317 012 a kupujúcim: PROSPECT, spol. s r. o. J. 

Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 107 100, zapísaný v Obchodnom registri Okresného 

súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 561/N, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v okrese Turčianske Teplice, obec Turček, katastrálne územie Horný 

Turček, zapísanej na liste vlastníctva č. 57 vedenej Okresným úradom Turčianske Teplice, 

katastrálny odbor a to: stavba, súpisné číslo 173, druh stavby: Budova pre školstvo, na 

vzdelávanie a výskum, popis stavby: základná škola postavená na pozemku parcely registra 

C, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/1, o výmere 403 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie , zapísaná na liste vlastníctva č. 57, z dôvodu porušenia 

zmluvných povinností na strane kupujúceho v zmysle článku VII ods. 3 prvá veta Kúpnej 

zmluvy: „Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť 

v prípade, že kupujúci poruší ustanovenia bodov 1 alebo 2 tohto článku zmluvy“. Ustanovenie 

ods. 1 článku VII kúpnej zmluvy znie: „Kupujúci sa zaväzuje zrealizovať prestavbu ZŠ na 

bytový dom do deviatich (9) mesiacov odo dňa začatia prestavby podľa nasledujúceho bodu 

a v tejto lehote predložiť predávajúcemu právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného 

stavebného úradu o skolaudovaní stavby bytového domu podľa Stavebného zákona“.  Zo 

strany kupujúceho do dnešného dňa nedošlo k splneniu záväzku realizácie prestavby ZŠ na 

bytový dom. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným doručením písomného prejavu 

o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu na adresu jeho sídla. Odstúpením od zmluvy sa 

zmluva od počiatku zrušuje a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa 

zmluvy dostali. Kupujúci uhradil Obci Turček kúpnu cenu vo výške 20.000,- €, ktorú je Obec 

Turček povinná vrátiť. Kúpna cena vo výške 20.000,- € bude vložená do notárskej úschovy 

a bude uvoľnená kupujúcemu až po zapísaní pôvodného právneho stavu v katastri 

nehnuteľností, t.j. po vykonaní záznamu, ktorým Obec Turček, 038 48 Turček 363, IČO: 

00 317 012 bude výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese 

Turčianske Teplice, obec Turček, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na liste 

vlastníctva č. 57 vedenej Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálny odbor a to: 

stavba, súpisné číslo 173, druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis 

stavby: základná škola postavená na pozemku parcely registra C, evidovaná na katastrálnej 
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mape, parcelné číslo 54/1, o výmere 403 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , 

zapísaná na liste vlastníctva č. 57. 

 

b) Schvaľuje 

odstúpenie od Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 20.05.2019 medzi predávajúcim: Obec Turček, 

038 48 Turček 123, IČO: 00 317 012 a kupujúcim: PROSPECT, spol. s r. o. J. Simora 5, 940 

01 Nové Zámky, IČO: 34 107 100, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 561/N, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v okrese Turčianske Teplice, obec Turček, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na 

liste vlastníctva č. 57 vedenej Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálny odbor a to: 

stavba, súpisné číslo 173, druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis 

stavby: základná škola postavená na pozemku parcely registra C, evidovaná na katastrálnej 

mape, parcelné číslo 54/1, o výmere 403 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , 

zapísaná na liste vlastníctva č. 57, z dôvodu porušenia zmluvných povinností na strane 

kupujúceho v zmysle článku VII ods. 3 prvá veta Kúpnej zmluvy: „Zmluvné strany sa 

dohodli, že predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci poruší 

ustanovenia bodov 1 alebo 2 tohto článku zmluvy“. Ustanovenie ods. 1 článku VII kúpnej 

zmluvy znie: „Kupujúci sa zaväzuje zrealizovať prestavbu ZŠ na bytový dom do deviatich (9) 

mesiacov odo dňa začatia prestavby podľa nasledujúceho bodu a v tejto lehote predložiť 

predávajúcemu právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu 

o skolaudovaní stavby bytového domu podľa Stavebného zákona“.  

a 

vrátenie kúpnej ceny vo výške 20.000,- €, ktorá bude vložená do notárskej úschovy a bude 

uvoľnená kupujúcemu až po zapísaní pôvodného právneho stavu v katastri nehnuteľností, t.j. 

po vykonaní záznamu, ktorým Obec Turček, 038 48 Turček 363, IČO: 00 317 012 bude 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v okrese Turčianske 

Teplice, obec Turček, katastrálne územie Horný Turček, zapísanej na liste vlastníctva č. 57 

vedenej Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálny odbor a to: stavba, súpisné číslo 

173, druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, popis stavby: základná 

škola postavená na pozemku parcely registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné 

číslo 54/1, o výmere 403 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie , zapísaná na liste 

vlastníctva č. 57. 

c) Ukladá starostovi obce  

zabezpečiť vypracovanie Odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo dňa 20.05.2019 v zmysle prijatého 

uznesenia  

zabezpečiť finančný vklad vo výške 20.000,- € do Notárskej úschovy predstavujúci vrátenie 

kúpnej ceny kupujúcemu.  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 4.11.2021                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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7. Odstúpenie od nájomnej zmluvy 

      

Starosta obce informoval, že o tejto téme sa debatovalo na predchádzajúcom zastupiteľstve. 

Starosta obce dal priestor na otázky, nikto z poslancov ani z občanov obce sa k slovu 

neprihlásil. 

 

 

 

Uznesenie č.  33/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) Schvaľuje 

výpoveď z Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 07.11.2020 medzi prenajímateľom: Obec 

Turček, 038 48 Turček 123, IČO: 00 317 012 a nájomcom: PROSPECT, spol. s r. o. J. Simora 

5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 107 100, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 561/N, predmetom ktorej bol nájom pozemku – parcela 

registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/1, o výmere 403 m2, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 57 vedenom Okresným 

úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom  - časť pozemku – parcela registra „C“ 

evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/2, o výmere 5352 m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresnom úradom 

Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, o výmere podľa geometrického plánu, ktorý bude 

vyhotovený, ako je to zakreslené v priloženom situačnom náčrte v zmysle projektu č. 2399-

PSP/RD zo dňa 01/2020 vypracovaného firmou Aquaplan, s. r. o. Kossúthovo nám. č. 18, 945 

01 Komárno.  

b) Ukladá starostovi obce  

zabezpečiť vypracovanie Výpovede od Nájomnej zmluvy zo dňa 07.11.2020 v zmysle 

prijatého uznesenia.  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 4.11.2021                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

8. Informácia o obchodnej verejnej súťaži 

      

Tento bod nebol na zasadnutí prerokovaný. 
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9. Zmena rozpočtu obce na rok 2021   

 

Starosta obce informoval o potrebe zmeny rozpočtu obce na rok 2021. Nikto z poslancov OZ 

nemal k bodu pripomienky.    

 

 

Uznesenie č.  34/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu rozpočtu obce Turček na rok 2021 – rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

nasledovne: 

Bežné príjmy 

200 – nedaňové príjmy  
- 2 200,00 eur 

600 – bežné výdavky 

          + 5 525,00 eur 

Kapitálové príjmy 

200 – nedaňové príjmy 
- 19 700,00 eur 

 

Kapitálové výdavky 

09111 – predprimárne vzdelávanie  
- 700,00 eur 

0111 – výkonné a zákonodarné orgány 

       +    4 110,00 eur 

 Príjmové finančné operácie 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 

+ 30 835,00 eur 

 

Celkové príjmy po úprave rozpočtu   = 429 279 eur 

Celkový výdavky po úprave rozpočtu = 429 279 eur 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 4.11.2021                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

10. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2021 

 

Starosta obce informoval, že obci Turček bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Starosta obce vysvetlil kde sa predmetný pozemok nachádza. Nikto z poslancov OZ nemal 

k bodu pripomienky.   

    

 

Uznesenie č.  35/2021 

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 
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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. 57 vedenom Okresným úradom Turčianske 

Teplice, katastrálnym odborom, nasledovne: 

 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 309, 

o výmere 96 m2, druh pozemku: Trvalý trávny porast 

 

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   1.272,96 € parc. č. 309 (96 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 

 

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 4.11.2021                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

11. Diskusia 

    

 

Pán Gajdoš sa opýtal, či bol pred odpredajom budovy bývalej Základnej školy v Turčeku 

urobený znalecký posudok, na základe ktorého by bola určená suma 20 000 EUR za odpredaj 

budovy. Starosta obce odpovedal, že znalecký posudok vyhotovený nebol a všetci o tom 

vedia, keďže na to upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Starosta obce 

ďalej povedal, že keby sa vyhotovil znalecký posudok a suma by vyšla 100 000 EUR, tak tú 
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budovu nikto neodkúpi a chátrala by ďalej. Pán Gajdoš sa opýtal, či bola budova predaná 

podľa osobitného zreteľa. Starosta obce odpovedal, že áno. Pán Gajdoš prečítal dokument 

ohľadom osobitného zreteľa a vyjadril názor, že obec mala mať pri odpredaji budovy 

vyhotovený znalecký posudok. 

Hlavný kontrolór obce vyjadril svoje stanovisko a povedal, že je jedno či by obec predala 

budovu za 1EUR alebo 20 000 EUR, pretože Zmluva o budúcej zmluve hovorí o tom, že obec 

má záujem budovu odkúpiť naspäť cez Štátny fond rozvoja bývania po jej zveľadení 

a dokončení.  

Pani poslankyňa Gombošová povedala, že obec k ničomu neprišla, pretože ak by budovu obec 

predala za 100 000 EUR, tak teraz by musela vrátiť 100 000 EUR.  

 

 

Pán Gajdoš sa opýtal, či firma Prospect vynaložila nejaké finančné prostriedky na údržbu 

budovy od času, odkedy sa na budove nepracuje. Starosta obce odpovedal, že si nemyslí, že 

by bolo potrebné budovu udržiavať, pretože do nej nefúka, neprší, ani sa v nej nenachádza 

nič, čo by potrebovalo pravidelnú údržbu.  

 

Pán Gombarček sa opýtal, ako sa obec rozhodla ohľadom opravy rozpadajúceho sa múru pri 

kostole v Hornom Turčeku. Starosta obce odpovedal, že oprava múru je veľký projekt, ktorý 

by stál cca 20-30 000EUR a v momentálnej situácii to je pre obec nákladná investícia. 

Starosta obce povedal, že aj cirkev môže požiadať o fondy, z ktorých by sa múr opravil.  

 

Pán Gombarček sa opýtal, či by obec mohla zakúpiť občanom, ktorí robia aktivačné práce na 

obci aspoň obuv. Starosta obce odpovedal, že aktivačný pracovníci sú zamestnancami Úradu 

práce a pravidelne obuv a pomôcky dostávajú od zamestnávateľa. Starosta ďalej povedal, že 

aktivačný pracovníci dostali od obce montérky, tričká a mikiny.  

 

Hlavný kontrolór obce sa opýtal na nasledovný postup ohľadom bytovky. Starosta obce 

odpovedal, že obec pošle firme Prospect odstúpenie od zmluvy a uvidí, ako zareaguje druhá 

strana. Starosta obce ďalej povedal, že záujemcovia, ktorí chceli budovu odkúpiť a prerobiť 

ponúkali firme Prospect sumu 240 000 EUR avšak firma Prospect požaduje sumu cca 400 000 

EUR. Pán Gajdoš povedal, že obec mohla odstúpiť od zmluvy aj skôr keď videla, že firma 

Prospect budovu nedokončí. Starosta obce odpovedal, že rokovania prebiehali celé leto, že 

zohnal 5 firiem, ktoré budovu chceli dokončiť, avšak firmy sa nevedeli dohodnúť na kúpnej 

cene. Ďalej prebehla diskusia ohľadom možností obce Turček v danom probléme. 

 

 

12. Záver 

    

Overovatelia zápisnice: 
 
Jozef Vrzgula                    PaedDr. Monika Gombošová                          Zapísal: Anna Ulbrichtová 


