
1 
 

Uznesenia z 7. zasadnutia OZ zo dňa 23.11.2022 

 
 

 

Uznesenie č.  65/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 23. 11. 2022 

nasledovne: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku  

3. Kontrola uznesení  

4. Vyhodnotenie verejného obstarávania – budova č. súp. 123 v k. ú. Horný 

Turček  

5. Odpredaj nehnuteľnosti, budovy č. súp. 123 v k. ú. Horný Turček výhercovi 

verejného obstarávania  

6. Zámer odpredaja parcely C-KN 535/6 v k. ú. Horný Turček výhercovi 

verejného obstarávania z dôvodu výstavby parkovacích miest  

7. Zámer prenájmu časti parcely 746/2 v k. ú. Dolný Turček  

8. Diskusia  

9. Záver 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.11.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 66/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 23. 11. 

2022 nasledovne: 

- za bod kontrola uznesení sa doplní bod - Prezentácia optického internetu a televízie od firmy 

TEATRO 

- pred bod diskusia sa doplní bod – Zámer dlhodobého prenájmu parcely C-KN 1 v k. ú. Horný 

Turček 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.11.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 67/2022 

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

Podpísal starosta obce 24.11.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

Uznesenie č. 68/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 50/2022 prijaté na 6. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 12.09.2022, ktorým bol schválený 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 v 

sume 35.000,- € (slovom: Tridsaťpäťtisíc euro) za celý predmet kúpy, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa 

 

- 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 
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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 

14.09.2022, pričom v stanovenom termíne neboli k spôsobu ani predmetu prevodu 

vznesené žiadne pripomienky. 

 

b) schvaľuje predaj majetku Obce Turček – nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Obce 
Turček (1/1), 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, 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 - DIKRA s.r.o., Tematínska 

1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 465 590, zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29119/R, v zmysle Zápisnice z otvárania 

ponúk zo dňa 18.11.2022, za kúpnu cenu v sume 35.000,- € (slovom: Tridsaťpäťtisíc 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, 

 

- 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 
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samotnej budovy, prípadne jej prestavbu na iný účel využitia, pričom obec považuje za 

najefektívnejšie využitie budovy jej prestavbu na obytné jednotky. 

 

c) ukladá starostovi obce zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy k nehnuteľnosti, v zmysle 
prijatého uznesenia 
 

d) určuje stratu platnosti a účinnosti uznesenia v prípade, ak kúpna zmluva nebude uzavretá 
do 31.12.2022 

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 24.11.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

Uznesenie č. 69/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zámer Obce Turček predať majetok – nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve 
Obce Turček (1/1), nachádzajúcu sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne 
územie Horný Turček, zapísanú na liste vlastníctva č. 323 vedenom Okresným úradom 
Turčianske Teplice, katastrálnym odborom a to:  
 

- pozemok - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné číslo 535/6 o 
výmere 980 m2, druh pozemku: Trvalý trávny porast 
 

(ďalej len “pozemok”), v prospech úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní - DIKRA 

s.r.o., Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 465 590, zapísaný v 

Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29119/R, v zmysle 

Zápisnice z otvárania ponúk zo dňa 18.11.2022, za kúpnu cenu v sume 13,26 € / m2 za celý 

predmet kúpy t.j. spolu v sume 12.994,80 € (slovom: Dvanásťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri 

80/100 euro), 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 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 
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- kupujúci sa zaväzuje vybudovať na predmete kúpy parkovacie miesta 
 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim predaj uvedeného pozemku za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že kupujúci sa zaväzuje na uvedenom 

pozemku vybudovať parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť ako vyhradené parkovacie 

miesta nájomcom nájomného bytového domu, súpisné číslo 123, a preto sa Obec Turček 

rozhodla predať uvedený pozemok práve kupujúcemu. 

 

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

Podpísal starosta obce 24.11.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 70/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zámer Obce Turček prenajať majetok – časť nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa 
v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne územie Dolný Turček, a to časť 
pozemku - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo 746/2 
o výmere 243 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, zapísaný na liste vlastníctva č. 50 
vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, vo výlučnom 
vlastníctve (1/1) Obce Turček, o výmere cca 60 m2, ako je to vyznačené v situačnom náčrte 
v prílohe žiadosti (ďalej len “pozemok”), v prospech žiadateľa - Jozef Lacko, nar.        , trvale 
bytom         ,            , v zmysle Žiadosti o prenájom pozemku zo dňa 28.06.2022, za nájomné 
v sume 10,- € / ročne (slovom: Desať euro) za celý predmet nájmu, v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) 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: 

 

- nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou 
 

- nájomca sa zaväzuje vykonávať bežnú údržbu a čistenie predmetu nájmu počas celej 
doby trvania nájomného vzťahu 



6 
 

 

- nájomca bude predmet nájmu využívať ako záhradu na pestovanie zeleninových a 
ovocných plodín a ako hospodársky priestor 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prenájom uvedeného pozemku za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že nájomca pozemok už niekoľko rokov užíva 

ako záhradu na pestovanie zeleninových a ovocných plodín a ako hospodársky priestor, 

pravidelne ho udržiava, čistí a stará sa oň. Pozemok sa nachádza v intraviláne obce, nie je 

prístupovou cestou k žiadnemu inému pozemku, a vzhľadom k jeho charakteru Obec 

Turček nemá v súčasnosti žiadne iné účelové využitie predmetného pozemku, a preto sa 

Obec Turček rozhodla prenajať uvedený pozemok práve nájomcovi. 

 

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

Podpísal starosta obce 24.11.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 71/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) schvaľuje zámer Obce Turček prenajať majetok – nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve 
Obce Turček (1/1), nachádzajúcu sa v okrese Turčianske Teplice, obec TURČEK, katastrálne 
územie Horný Turček, zapísanú na liste vlastníctva č. 57 vedenom Okresným úradom 
Turčianske Teplice, katastrálnym odborom a to pozemok - parcela registra „C“ evidovaná 
na katastrálnej mape, parcelné číslo 1 o výmere 741 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha 
a nádvorie (ďalej len “pozemok”), v prospech úspešného uchádzača vo verejnom 
obstarávaní - DIKRA s.r.o., Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 47 
465 590, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
29119/R, v zmysle Zápisnice z otvárania ponúk zo dňa 18.11.2022, v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) 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: 

 

- doba nájmu bude dohodnutá na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
- nájomné bude v sume 10,- €/ročne za celý predmet nájmu 
 

 

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prenájom uvedeného pozemku za 

vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že nájomca, ako úspešný uchádzač vo 

verejnom obstarávaní, bude realizovať prestavbu a nadstavbu objektu súpisné č. 123, 

ktorý je na uvedenom pozemku postavený, na bytový dom, a preto sa Obec Turček 

rozhodla prenajať uvedený pozemok práve nájomcovi. 

 

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

Podpísal starosta obce 24.11.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


