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Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 12.9.2022 o 18.00 hod 
v Dome kultúry v Turčeku 

 
Starosta obce :  
Ján Teltsch - ospravedlnený 
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský  
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, PaedDr. Monika Gombošová, Mgr. Jana Pittnerová  
 
Ospravedlnení poslanci: Milan Matúš 
 
K bodu 1: Otvorenie 
Zástupkyňa starostu obce PaedDr. Monika Gombošová privítala všetkých prítomných a 
skontrolovala účasť poslancov.  
Overovatelia zápisnice – Mgr. Jana Pittnerová, Jozef Vrzgula 
Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner 
Zapisovateľ – Jaroslav Frno 
 
2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku  

 
Zástupkyňa starostu obce PaedDr. Monika Gombošová prečítala návrh programu zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný: 
      

1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Odpredaj nehnuteľnosti, budovy č. súp. 123 v k. ú. Horný Turček na   

         základe Investičného zámeru 

     5. Diskusia 

     6. Záver 
 

 

 

Uznesenie č.  48/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 12. 9. 2022 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Odpredaj nehnuteľnosti, budovy č. súp. 123 v k. ú. Horný Turček na   

         základe Investičného zámeru 

     5. Diskusia 
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     6. Záver 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  
Podpísal starosta obce 14.9.2022                                                                                            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. 49/2022 

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 14.9.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

4. Odpredaj nehnuteľnosti, budovy č. súp. 123 v k. ú. Horný Turček na   

         základe Investičného zámeru 

 

Zástupkyňa starostu obce PaedDr. Monika Gombošová informovala, že na predchádzajúcom 
zasadnutí OZ v Turčeku poslanci OZ schválili Investičný zámer a na dnešnom zasadnutí sa má 
schváliť zámer obce Turček predať majetok. Nikto z poslancov OZ ani z občanov nemal 
k bodu pripomienky. 
 

 

Uznesenie č.   50/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) schvaľuje zámer Obce Turček predať majetok - nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 

Obce Turček (1/1), nachádzajúce sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, 

katastrálne územie Horný Turček, zapísané na liste vlastníctva č. 57 vedenom Okresným 

úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom a to: 

 

- stavbu, súpisné číslo 123, druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 

popis stavby: budova, postavená na pozemku – parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape, parcelné číslo 1, o výmere 741 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie 

 

v prospech úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní na výstavbu nájomného bytu 

v bytovom dome, polyfunkčnom dome a technickej vybavenosti k stavbe, za kúpnu cenu 
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v sume 35.000,- € (slovom: tridsaťpäťtisíc 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, 

      - Predaj prebytočného majetku za účelom prestavby budovy na nájomný bytový dom 

s 12timi nájomnými bytmi postavenými v súlade so štúdiou vyhotovenou spoločnosťou 

ERGAprojekt s.r.o., Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza, IČO: 46 935 452. 

 

 s týmito podmienkami: 

 

- kupujúci zaplatí kúpnu cenu v celej výške najneskôr do 7 dní po podpísaní kúpnej 

zmluvy 

 

- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 

do katastra nehnuteľností, najneskôr do 7 dní po úhrade kúpnej ceny 

 

       -     kupujúci sa zaväzuje vybudovať v predmete kúpy samostatné bytové jednotky 

a technickú vybavenosť k stavbe  

 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prevod uvedených nehnuteľností za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že predmetná budova je nevyužívaná a dlhodobo 

je vo veľmi zlom technickom stave, pričom obec v súčasnosti nemá možnosť budovu účelne 

využiť, a taktiež nemá disponibilné finančné prostriedky na sanáciu samotnej budovy, 

prípadne jej prestavbu na iný účel využitia, pričom obec považuje za najefektívnejšie využitie 

budovy jej prestavbu na obytné jednotky.  

b) Ukladá starostovi Obce Turček zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí 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. 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

Za: 4 Proti: 0   (menovite)  Zdržali sa:   0 (menovite)       Prítomní: 4  
Podpísal starosta obce 14.9.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

5. Diskusia 

 

 

 

 

6. Záver 

 

 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Jana Pittnerová                                Jozef Vrzgula                              Zapísal: Jaroslav Frno 


