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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 7.4.2022 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 Hirschner, 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. Žiadosť o odpredaj pozemku C-KN 413/1 v k. ú. Horný Turček 

     5. Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

     6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022 

     7. Žiadosť o zámenu pozemkov 

     8. Žiadosť o odkúpenie podielu obce z parciel C-KN 339/20 a C-KN 339/18  

         v k. ú. Horný Turček  

     9. Úprava rozpočtu obce na rok 2022  

   10. Informácia k rozostavanej bytovke v obci 

   11. Diskusia 

   12. Záver 
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Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 7. 4. 2022 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Žiadosť o odpredaj pozemku C-KN 413/1 v k. ú. Horný Turček 

     5. Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

     6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022 

     7. Žiadosť o zámenu pozemkov 

     8. Žiadosť o odkúpenie podielu obce z parciel C-KN 339/20 a C-KN 339/18  

         v k. ú. Horný Turček  

     9. Úprava rozpočtu obce na rok 2022  

   10. Informácia k rozostavanej bytovke v obci 

   11. Diskusia 

   12. Záver 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 5  
Podpísal starosta obce 11.4.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

3. Kontrola uznesení      

Kontrolu uznesení vykonal hlavný kontrolór obce Mgr. Ondrej Veselovský a konštatoval, že 

uznesenia z predchádzajúceho zasadania OZ sú splnené, resp. v štádiu plnenia. 

 

 

Uznesenie č. 2/2022 

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

Podpísal starosta obce 11.4.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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4. Žiadosť o odpredaj pozemku C-KN 413/1 v k. ú. Horný Turček 

 

Starosta obce informoval, že o predmetný pozemok mal záujem aj pán Lužica, ale OZ 

v Turčeku mu žiadosť zamietlo z dôvodu zamedzenia prístupu ku pozemku p. Kuciaňa. 

Žiadosť o odkúpenie predmetnej parcely si následne podal p. Kuciaň. Nikto z poslancov OZ 

nemal k bodu pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

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 413/1, o výmere 475 

m2, druh pozemku: Trvalý trávny porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 57 vedenom 

Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve 

(1/1) Obce Turček (ďalej len “pozemok”), v prospech kupujúcich - Dušan Kuciaň, rod.     

, nar.       , trvale bytom           a Renáta Kuciaňová, rod.        , nar.        , trvale bytom            

, v zmysle Žiadosti o odkúpenie pozemku zo dňa 12.01.2022, v spoluvlastníckom podiele 

1/2 k celku pre každého, za kúpnu cenu v sume 13,26 € / m2, t.j. spolu v sume 6.298,50 € 

(slovom: Šesťtisícdvestodeväťdesiatosem 50/100 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 troch 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 všetkých 

záväzkov kupujúcich vyplývajúcich z kúpnej zmluvy v prospech predávajúceho; 

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 kupujúci, spolu s ďalšími rodinnými 

príslušníkmi, pozemok už niekoľko rokov užívajú ako prístupovú cestu k ich pozemkom, 

ktoré bezprostredne susedia s týmto pozemkom, pravidelne ho udržiavajú, čistia a starajú 

sa oň, a 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 
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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 11.4.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

5. Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce prečítal jeho výkaz činnosti za rok 2021, nechal ho ku nahliadnutiu 

občanom.  

 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie Výkaz činnosti hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja 

Veselovského za rok 2021 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 11.4.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022 

 

Hlavný kontrolór obce Turček prečítal jeho Plán činnosti na rok 2022. Nikto z poslancov OZ 

nemal k plánu pripomienky. 

 

Uznesenie č.5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja 

Veselovského na rok 2022 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 5 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 5  
Podpísal starosta obce 11.4.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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7. Žiadosť o zámenu pozemkov 

  

Starosta obce informoval o žiadosti p. Hladkého o zámenu pozemkov a oboznámil občanov 

a poslancov OZ, o polohe pozemkov. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zámer Obce Turček zameniť majetok – nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v 

okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Horný Turček, a to 

novovytvorené pozemky - parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, 

nasledovne: 

 

- parcelné číslo 339/27, o výmere 25 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a 
nádvorie, ktoré vznikol odčlenením časti pozemku od pozemku - parcela 
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 339/18, o výmere 
33 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 57 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, 
katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček  
 

- parcelné číslo 339/29, o výmere 188 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha 
a nádvorie a parcelné číslo 339/30, o výmere 85 m2, druh pozemku: 
Zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli odčlenením dvoch častí pozemkov 
od pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné 
číslo 339/20, o výmere 1685 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 413 vedenom Okresným úradom Turčianske 
Teplice, katastrálnym odborom, v podielovom spoluvlastníctve Obce Turček 
vo veľkosti 258138/261388 k celku 
 

pričom oddelenie pozemkov bolo vykonané na základe geometrického plánu č. 
8/2022 zo dňa 02.02.2022, 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 
02.02.2022, úradne overeného Ing. Lenkou Urbaníkovou za Okresný úrad 
Turčianske Teplice, katastrálny odbor dňa 16.02.2022, číslo G1-29/2022 (ďalej 
len “pozemky”) 
 
s časťou nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, 

katastrálne územie Horný Turček, a to s časťou pozemku - parcela registra „C“ evidovaná 

na katastrálnej mape, parcelné číslo 342, o výmere 700 m2, druh pozemku: Trvalý trávny 

porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 88 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, 

katastrálnym odborom, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (1/1) - Ing. Eduard 

Hladký, rod.      , nar.        a manželka Eva Hladká, rod.       , nar.        , obaja trvale bytom          

, o výmere cca 375 m2, v zmysle žiadosti - Vysporiadanie pozemkov - žiadosť o zámenu 

pozemkov s pozemkami obce zo dňa 14.02.2022, pričom oddelenie a určenie vlastníckych 

práv k predmetnej časti nehnuteľnosti C-KN parcelné číslo 342 bude vykonané na základe 

geometrického plánu (ďalej len “pozemok”), 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, 
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 s týmito podmienkami: 

 

- návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva Obec Turček po uhradení všetkých 

záväzkov žiadateľov vyplývajúcich zo zámennej zmluvy; žiadatelia uhradia náklady 

spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, najneskôr v deň 

podpisu zámennej zmluvy 

 
- žiadatelia zabezpečia vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie všetkých 

pozemkov, za účelom vzájomnej zámeny pozemkov, na svoje vlastné náklady 

 

- žiadatelia sa zaväzujú, že pred uplynutím desaťročnej lehoty počítanej odo dňa 

povolenia vkladu vlastníckeho práva v ich prospech neprevedú pozemky do 

vlastníctva tretej osoby. V prípade porušenia tohto ustanovenia, má Obec Turček 

právo od zámennej zmluvy odstúpiť. 

 
- žiadatelia sa zaväzujú, najneskôr do dňa schvaľovania prevodu spoluvlastníckeho 

podielu obecným zastupiteľstvom Obce Turček, doložiť súhlas s prevodom, resp. 

vzdanie sa zákonného predkupného práva ostatných spoluvlastníkov k 

novovytvoreným pozemkom parcelné číslo 339/29, o výmere 188 m2, druh pozemku: 

Zastavaná plocha a nádvorie a parcelné číslo 339/30, o výmere 85 m2, druh pozemku: 

Zastavaná plocha a nádvorie, ktoré vznikli odčlenením dvoch častí pozemkov od 

pozemku - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 339/20, 

o výmere 1685 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 413 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym 

odborom 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim zámenu uvedených pozemkov za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že Obec Turček zámenou získa rozlohou  

väčší pozemok, ako je celková výmera pozemkov zamieňaná v prospech žiadateľov, 

a taktiež Obec Turček získa, spolu s bezprostredne susediacim pozemkom C-KN parcelné 

číslo 339/1, zapísanom na liste vlastníctva č. 57 vedenom Okresným úradom Turčianske 

Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve (1/1) Obce Turček, väčšiu 

súvislú výmeru pozemkov, ktorú bude možné efektívnejšie využiť. 

 

Zamieňané pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce, nie sú prístupovou cestou k 

žiadnemu inému pozemku a pozemky zamieňané v prospech žiadateľov bezprostredne 

susedia s nehnuteľnosťami, ktoré sú v ich vlastníctve. Žiadatelia tieto pozemky už 

niekoľko rokov užívajú ako prístupovú cestu k svojim nehnuteľnostiam, pravidelne ich 

udržiavajú, čistia a starajú sa o ne, a vzhľadom k ich výmere a charakteru ich nie je možné 

využiť iným spôsobom, preto sa Obec Turček rozhodla previesť uvedené pozemky práve 

na žiadateľov. 

 

 

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 11.4.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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8. Žiadosť o odkúpenie podielu obce z parciel C-KN 339/20 a C-KN 339/18 v k. 

ú. Horný Turček  
 

Starosta obce informoval, že žiadosť podal p. Neuschl, ktorý si chce vysporiadať pozemky 

okolo rodinného domu. Starosta obce ďalej informoval, že o tomto bode sa na dnešnom 

zasadnutí hlasovať nebude, nakoľko poslanci OZ v Turčeku nemali dostatočný časový 

priestor na oboznámenie sa s problematikou.  

 
 

 

9. Úprava rozpočtu obce na rok 2022 
 
Starosta obce informoval, že je potrebné urobiť zmenu rozpočtu z dôvodu navýšenia 
finančných prostriedkov, ktoré prídu do obce. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu 
pripomienky. 
 
Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie  

úpravu rozpočtu obce Turček zo dňa 31. 3. 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. 1/2022 v rozsahu: 

Bežné príjmy:     

300 – granty a transfery     + 7 854,00 eur 

Bežné výdavky: 

600 – bežné výdavky           + 7 854,00 eur 

 

/Z toho: 

 3 659,00 eur – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy  

     931,00 eur – prídavky na deti (obec je osobitným príjemcom) 

     655,00 eur – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

  2 380,00 eur – dotácia na matričnú činnosť 

       20,00 eur – dotácia register adries 

     209,00 eur – dotácia – register obyvateľstva/ 

 

Príjmové finančné operácie 

400 – príjmy z transakcií s finančnými aktívami   + 470,00 eur 

 

Bežné výdavky 

600 – bežné výdavky                                                + 470,00 eur 

/470,00 eur – zapojenie zostatku prídavkov na deti z roku 2021 a k nim prislúchajúcich 

výdavkov/ 

 

Rozpočet po úprave -  RO č. 1/2022: 

 

    RO č. 1/2022 

  Schválený Úprava 

Bežné príjmy 340 420 348 274 

Bežné výdavky 317 625 325 949 

Kapitálové príjmy 0 0 
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Kapitálové výdavky 0 0 

Príjmové finančné operácie 0 470 

Výdavkové finančné operácie 22 795 22 795 

Spolu príjmy 340 420 348 744 

Spolu výdavky 340 420 348 744 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 11.4.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu obce Turček Rozpočtovým opatrením č. 2/2022  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: 

 

Príjmové finančné operácie 

400 – príjmy z transakcií s finančnými aktívami 

 a finančnými pasívami                                                  + 527,00 eur 

/527,00 eur – zapojenie zostatku finančných prostriedkov ŠJ pri MŠ Turček z roku 2021 /  

 

Bežné príjmy 

100 – daňové príjmy                                                   + 22 424,00 eur 

/22 424,00 eur – zvýšenie príjmu – výnos dane poukázaný územnej samospráve/ 

Bežné výdavky 

600 – bežné výdavky                                                   + 17 516,00 eur 

/    - 13 525 ,00 eur -  opatrovateľská služba  

         +   527,00 eur – bežné výdavky v ŠJ pri MŠ Turček – potraviny 

        + 3 330,00 eur – oprava pracovného stroja Terex 970 

       +  1 899,00 eur – elektromateriál do Materskej školy v Turčeku 

      + 13 560,00 eur – zmluvy Drienok s. r. o. s. p. – pomocné práce 

      +   6 550,00 eur – osobné náklady – MŠ Turček a ŠJ pri MŠ Turček 

       +  5 175,00 eur – energie – plyn Materská škola v Turčeku – vysoké zálohové platby 

1,2/2022/ 

 

Kapitálové príjmy 

230 – kapitálové príjmy -                                                 + 6 300,00 eur 

/príjem z predaja pozemkov/ 

Kapitálové výdavky 

700 – kapitálové výdavky                                              + 10 631,00 eur 

/z toho – 9 731,00 eur – kúrenie v Materskej škole Turček, 900,00 eur – vyvetvovacia píla/ 

Rozpočet po úprave RO č. 2/2022 

 

    RO č. 1/2022 RO č. 2/2022 

  Schválený Úprava Úprava 

Bežné príjmy 340 420 348 274 370 698 

Bežné výdavky 317 625 325 949 343 465 

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

Príjmové finančné operácie 0 470 997 

Výdavkové finančné operácie 22 795 22 795 22 795 

Spolu príjmy 340 420 348 744 377 995 

Spolu výdavky 340 420 348 744 376 891 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 11.4.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 
 
 

10. Informácia k rozostavanej bytovke v obci 
 
Starosta obce oznámil, že v mesiaci máj nastúpi firma do rozostavanej bytovky a bytovku 
dokončí.  
 
Starosta obce ďalej informoval, že obec má záujem prerobiť budovu bývalého obecného 
úradu na byty a na najbližšom zasadnutí poslancov OZ bude odprezentovaná vizualizácia. 
 
 
 
 
11. Diskusia 
 
Jaroslav Frno odprezentoval aplikáciu Munipolis, cez ktorú už obec začala komunikovať 
s občanmi. Obec odporúča, aby sa do aplikácie prihlásili všetci občania, pretože cez aplikáciu 
sa posielajú všetky informácie a hlásenia obecného rozhlasu. 
 
 
Pán poslanec Matúš sa opýtal na situáciu ohľadom pozemku pri budove bývalej Základnej 
školy v Turčeku (pozemok C-KN 54/9 v k. ú. Horný Turček). Prebehla diskusia medzi 
starostom obce a poslancami OZ na konci ktorej sa dohodli, že si ku danej téme urobia 
osobitné stretnutie. 
 
Hlavný kontrolór obce informoval, že pracuje na novom PHSR obce a požiadal občanov, aby 
vyplnili krátky online dotazník a pomohli pri spracovaní PHSR obce Turček.  
 
Starosta obce informoval, že z dôvodu enormného nárastu ceny plynu bola obec nútená 
prerobiť v budove materskej školy kúrenie na tuhé palivo a poďakoval p. Gombošovi a p. 
Kuciaňovi za pomoc. Starosta ďalej informoval, že keby obec kúrenie neprerobila, materská 
škola by sa musela zavrieť, pretože obec by nemala finančné prostriedky na vykurovanie. 
 
Starosta obce informoval, že prebiehajú práce na požiarnej zbrojnici, pretože rok 2022 je 
posledný rok na dokončenie projektu z EÚ-fondov.  
 
Starosta obce informoval, že obec by chcela v roku 2022 urobiť svojpomocne izoláciu na 
budove MŠ, opraviť časť cestných komunikácií a kanalizačné šachty. 
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Starosta obce informoval, že obec v najbližšom období príjme utečencov z Ukrajiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Záver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Milan Matúš                    PaedDr. Monika Gombošová                              Zapísal: Jaroslav Frno 


