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Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 10.11.2022 

 
 

 

Uznesenie 51/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 10. 11. 2022 nasledovne: 

1. Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie zasadnutia.  

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.  

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva.  

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

f) Príhovor starostu obce  

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.  

3. Voľba mandátovej komisie 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

5. Zriadenie návrhovej komisie 

6. Zriadenie stálych komisií obecného zastupiteľstva v Turčeku – zvolenie predsedov, členov 

a vymedzenie úloh komisií 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva.   

8. Návrh na zástupcu starostu obce a zástupcu sobášiaceho 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Náhrada za využívanie súkromného motorového vozidla starostu obce 

11. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Turček na roky 2022 – 2028 

s výhľadom do roku 2032 

12. Diskusia 

13. Záver 

 
Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie 52/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku : 

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: Predseda : Anna Ulbrichtová                           

Členovia:  Mgr. Jana Pittnerová, PaedDr. Monika Gombošová 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 
Uznesenie č. 53/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku : 

Podľa § 15 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

- Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 
sľubu 

- Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 
funkcionárov 

 
Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 54/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku : 

a) Berie na vedomie 

- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

- Predloženú správu mandátnej komisie 

 

b) Konštatuje, že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili 

a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 

 
Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 55/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje komisiu pre vypracovávanie návrhov uznesení v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v nasledovnom zložení: 

Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Jaroslav Frno – člen komisie 

Jozef Hirschner – člen komisie 

b) vymedzuje úlohy návrhovej komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení nasledovne: komisia je zriadená ako poradný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva, 

komisia bude k prerokúvaným bodom programu predkladať návrhy uznesení 

 
Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 56/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje Komisiu finančnú, inventarizačnú, škodovú a likvidačnú v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

PaedDr. Monika Gombošová– predseda komisie  

Mgr. Jana Pittnerová - člen komisie  

Peter Kuciaň- člen komisie 

Mgr. Eva Stašáková – člen komisie 

c) vymedzuje úlohy komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

nasledovne:  

1.  Predkladá návrh na rozpočet obce 

2. Podieľa sa na príprave interných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s tým 

súvisiacich smerníc 

3.  Podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce 

4. Vyjadruje sa ku každej zmluve v súvislosti s odpredajom, prenájmom resp. správou obecného 

majetku pred prerokovaním zmluvy v obecnom zastupiteľstve 

5.  Rieši sťažnosti a podnety občanov, odporúča starostovi obce výšku pokuty 

6.  V rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným 
zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov 
obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ktoré súvisia 
s činnosťou komisie 
7.  V rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života 
Obce v rámci činnosti komisie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi 
zaoberať a o výsledku komisiu informovať, 
8.  V rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení 
obecného zastupiteľstva, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a 
petícií obyvateľov obce, ktoré súvisia s činnosťou komisie 
9. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 57/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje Komisiu sociálnu, ochrany verejného poriadku v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Mgr. Jana Pittnerová- predseda komisie   

Jozef Vrzgula - člen komisie 

Jozef Hirschner - člen komisie 

c) vymedzuje úlohy komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

nasledovne:  

1. Navrhuje stanoviská k opatrovateľskej činnosti a k stravovaniu dôchodcov 

2. Podieľa sa na príprave právnych noriem a predpisov obce v sociálnej oblasti a v oblasti verejného 

poriadku 

3. V rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným 
zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov 
obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ktoré súvisia 
s činnosťou komisie 
4.  V rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života 
Obce v rámci činnosti komisie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi 
zaoberať a o výsledku komisiu informovať, 
5.  V rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení 
obecného zastupiteľstva, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a 
petícií obyvateľov obce, ktoré súvisia s činnosťou komisie 
6. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 58/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

a) zriaďuje komisiu Komisia kultúry, školstva, športu v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

PaedDr. Monika Gombošová - predseda komisie  

Peter Kuciaň - člen komisie 

Mgr. Jana Pittnerová - člen komisie 

c) vymedzuje úlohy komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

nasledovne:  

1. Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávajúcich podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné 

podujatia a podieľa sa na ich organizovaní 

2. Spolupracuje s vedením Materskej školy pri organizovaní podujatí celoobecného a školského 

charakteru 

3. Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, fyzickými či právnickými osobami pri 

organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci 

4. Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie 

z obecného rozpočtu 

5. Predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou 

6. Aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a kurzov a zapája ich do činnosti v obci  

7. V rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným 
zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov 
obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ktoré súvisia 
s činnosťou komisie 
8.  V rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života 
Obce v rámci činnosti komisie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi 
zaoberať a o výsledku komisiu informovať, 
9.  V rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení 
obecného zastupiteľstva, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a 
petícií obyvateľov obce, ktoré súvisia s činnosťou komisie 
10. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 59/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) zriaďuje Komisiu výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia v súlade s § 15 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

b) volí predsedu a členov komisie v nasledovnom zložení: 

Jozef Hirschner - predseda komisie 

Jozef Vrzgula - člen komisie 

Peter Kuciaň - člen komisie 

c) vymedzuje úlohy komisie v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

nasledovne:  

1. Komisia rieši, dáva odporúčania a zaujíma stanoviská k výstavbe v obci  
2. Je stálou komisiou pre zabezpečenie verejného obstarávania tovarov a služieb pri 
zákazkách s nízkou  hodnotou 
3. Navrhuje v súčinnosti s komisiou pre verejný poriadok, sociálne záležitosti a sťažnosti resp. 
sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev  
4. Kontroluje stav miestnych komunikácii, navrhuje formy ich opravy, údržby a odvodnenia  
5. Rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav  
6. Navrhuje a odporúča výrub stromov v obci 
7. Kontroluje nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom v obci 
8. Kontroluje udržiavanie zelene a zelených plôch v obci, dodržiavanie náhradnej výsadby po 
výrube stromov 
9. Rieši problémy odpadového hospodárstva, nelegálnych skládok a znečisťovania verejného 

priestranstva 

10. Navrhuje úpravu verejných priestranstiev v obci 

11. V rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným 
zastupiteľstvom, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečenia potrieb a záujmov 
obyvateľov obce a k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, ktoré súvisia 
s činnosťou komisie 
12.  V rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie otázok života 
Obce v rámci činnosti komisie a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi 
zaoberať a o výsledku 
komisiu informovať, 
13.  V rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení 
obecného zastupiteľstva, dodržiavaní nariadení obce a vybavovaní podnetov, sťažností a 
petícií obyvateľov obce, ktoré súvisia s činnosťou komisie 
14. Plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ 
 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 60/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Poveruje poslanca Jozefa Vrzgulu  zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 

2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 61/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie informáciu starostu obce Jána Teltscha, že za zástupcu starostu poveruje /poslanca 

PaedDr. Moniku Gombošovú podľa § 13 b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

Uznesenie č. 62/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

poveruje na základe § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, poslankyňu/poslanca PaedDr. Moniku Gombošovú za náhradného sobášiaceho, pred ktorým 

môžu snúbenci urobiť  vyhlásenie o uzavretí manželstva. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 63/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 50 % v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 64/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Turček na roky 2022 – 2028 

s výhľadom do roku 2032  

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 14.11.2022                                                                                            Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


