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Uznesenia z 3. zasadnutia OZ zo dňa 30.6.2022 

 
 

 

 

 

 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 30. 6. 2022 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Záverečný účet obce za rok 2021 

     5. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Turček na nové      

         volebné obdobie rokov 2022 – 2026 a návrh na určenie počtu poslancov a  

         počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v obci  

         Turček v roku 2022 

     6. Informácia o Humanitárnom centre Turca 

     7. Zmena rozpočtu obce Turček 

     8. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2022 

     9. Informácie ku prestavbe bývalého Obecného úradu      

   10. Diskusia 

   11. Záver 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 3  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 30. 06. 

2022 nasledovne: 

- pred bod diskusia sa doplní bod – drobenie parcely C-KN 745 v k. ú. Horný Turček, 

extravilán obce 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 3 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 3  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 18/2022 

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: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k záverečnému účtu za rok 2021 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 20/2022 

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 2021 bez výhrad  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Schvaľuje 

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

rok 2021, ktorým je strata  v hodnote  25 523,56 eur , na ťarchu účtu 428 – nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 

  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 22/2022 

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 2021 v hodnote 168,58 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 2021 v hodnote 1 517,23 eur na tvorbu peňažného fondu – 

Prostriedky minulých rokov 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje  

použitie prostriedkov rezervného fondu  v celkovej hodnote 168,58 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: 

168,58 eur – späť vzatie odkúpenia pozemku – Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy zo dňa 21. 4. 

2022  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

Uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje  

použitie prostriedkov ostatných peňažných fondov  obce z fondu „Prostriedky minulých rokov“ 

v celkovej hodnote 1 517,23 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: 

1 517,23 eur – späť vzatie odkúpenia pozemku – Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy zo dňa 21. 4. 

2022  

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

určuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Turček na plný úväzok. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

určuje 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Turček na 5. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 27/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

určuje 

v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obce Turček 

v roku 2022 jeden volebný obvod, volebnou miestnosťou bude Dom kultúry - 

zasadačka. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 28/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie  

úpravu rozpočtu obce Turček zo dňa 30. 6. 2022 vykonanú  v zmysle úst. § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n 

. p. Rozpočtovým opatrením č. 5/2022 v rozsahu: 

Bežné príjmy:     

300 – granty a transfery     + 13 661,00 eur  (prílev odídencov z Ukrajiny) 

300 – granty a transfery     + 13 252,00 eur  (povodňové záchranné práce) 

300 – granty a transfery     +   1 155,00 eur  (ubytovanie odídenca) 

300 – granty a transfery     +      222,00 eur  (prídavky na deti – obec je osobitný príjemca) 

300 – granty a transfery     + 14 241,00 eur   (MIRRI – Wifi pre Teba) 

--------------------------------------------------------- 

300 – granty a transfery     + 42 531,00 eur SPOLU 

 

Bežné výdavky: 

600 – bežné výdavky          + 13 661,00 eur  (prílev odídencov z Ukrajiny) 

600 – bežné výdavky          + 13 252,00 eur  (povodňové záchranné práce) 

600 – bežné výdavky          +   1 155,00 eur  (ubytovanie odídenca) 

600 – bežné výdavky          +      222,00 eur  (prídavky na deti – obec je osobitný príjemca) 

600 – bežné výdavky          + 14 241,00 eur   (MIRRI – Wifi pre Teba) 

 

600 – bežné výdavky          + 42 531,00 eur SPOLU 

 

Rozpočet po úprave -  RO č. 5/2022: 

    
RO č. 

1/2022 

RO č. 

2/2022 

RO č. 

3/2022 

RO č. 

4/2022 

RO č. 

5/2022 

  Schválený Úprava Úprava Úprava Úprava Úprava 

Bežné príjmy 340 420 348 274 370 698 382 531 386 730 429 261 

Bežné výdavky 317 625 325 949 343 465 355 298 355 965 398 496 

Kapitálové príjmy 0 0 6 300 6 300 6 300 6 300 
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Kapitálové výdavky 0 0 10 631 10 631 15 267 15 267 

Príjmové finančné operácie 0 470 997 997 997 997 

Výdavkové finančné 

operácie 
22 795 22 795 22 795 22 795 22 795 22 795 

Spolu príjmy 340 420 348 744 377 995 389 828 394 027 436 558 

Spolu výdavky 340 420 348 744 376 891 388 724 394 027 436 558 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

Uznesenie č. 29/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu obce Turček Rozpočtovým opatrením č. 6/2022  v zmysle úst. § 14 ods. 2 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v zn. n . p. v rozsahu: 

 

Kapitálové príjmy 

230 – kapitálové príjmy                               + 10 000,00 eur (príjmy z predaja pozemkov) 

 

Príjmové finančné operácie 

400 – príjmy z transakcií s finančnými aktívami  

a finančnými pasívami                                    + 1 686,00 eur (použitie rezervného fondu    

                                                                                           a ostatných peňažných fondov) 

Bežné výdavky 

600 – bežné výdavky                                   - 3 556,00 eur (0111 – obecný úrad) 

 

Kapitálové výdavky 

700 – kapitálové výdavky                            +   8 000,00 eur (pozemok – 1686 eur z RF a OPF) 
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700 – kapitálové výdavky                             +     860,00 eur (licencia Munipolis) 

700 – kapitálové výdavky                             +   3 862,00 eur (MŠ – altánok na drevo) 

700 – kapitálové výdavky                    +     720,00 eur (projekt bývalý obecný úrad- prestavba) 

700 – kapitálové výdavky                             +  1 091,00 eur (kúrenie v požiarnej zbrojnici) 

700 – kapitálové výdavky                             +     709,00 eur (krovinorez) 

700 – kapitálové výdavky SPOLU                   15 242,00 eur 

 

 

 

 

Rozpočet po úprave RO č. 6/2022 

    
RO č. 

1/2022 

RO č. 

2/2022 

RO č. 

3/2022 

RO č. 

4/2022 
RO č. 5/2022 

RO č. 

6/2022 

  Schválený Úprava Úprava Úprava Úprava Úprava Úprava 

Bežné príjmy 340 420 348 274 370 698 382 531 386 730 429 261 429 261 

Bežné výdavky 317 625 325 949 343 465 355 298 355 965 398 496 394 940 

Kapitálové príjmy 0 0 6 300 6 300 6 300 6 300 16 300 

Kapitálové výdavky 0 0 10 631 10 631 15 267 15 267 30 509 

Príjmové finančné operácie 0 470 997 997 997 997 2 683 

Výdavkové finančné 

operácie 
22 795 22 795 22 795 22 795 22 795 22 795 22 795 

Spolu príjmy 340 420 348 744 377 995 389 828 394 027 436 558 448 244 

Spolu výdavky 340 420 348 744 376 891 388 724 394 027 436 558 448 244 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 30/2022 

 

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. 527 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom nasledovne: 

 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 54/9, 
o výmere 752 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie 

 

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 9.971,52 € parc. č. 54/9 (752 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 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 
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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: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

Uznesenie č. 31/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

schvaľuje udelenie výnimky na drobenie pozemkov v zmysle zákona č. 180/1995 Z.z. , keďže 
ide o obec , ktorá nemusí mať vypracovaný a schválený územný plán obce. Uvedený 
pozemok C KN parc.č. 745/2, výmera 7 m2, podľa GP č. 17/2014, číslo úradného overenia 
124/2014  sa rozdeľuje na účel vysporiadania vlastníckych práv k pozemku zastaveného 
stavbou hospodárskej budovy a jej zápisu do KN. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  

Podpísal starosta obce 30.6.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


