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Uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2022 

 
 

 

Uznesenie č.  72/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 15. 12. 2022 

nasledovne: 

1. Otvorenie 

     2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

     3. Kontrola uznesení      

     4. Zriadenie dočasných komisií na inventarizáciu majetku k 31.12.2022 

     5. Odpredaj parcely C-KN 535/6 v k. ú. Horný Turček výhercovi verejného    

         obstarávania z dôvodu výstavby parkovacích miest 

     6. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Turček č. 1/2012 o  

         miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     7. Diskusia 

     8. Záver 
 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 
 

Uznesenie č. 73/2022 

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 16.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 
Uznesenie č.   74/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

 

a) zriaďuje dočasné komisie pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Turček v súlade s 

§15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nasledovnom zložení: 

1. Ústredná inventarizačná komisia 

Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Peter Kuciaň – člen komisie 

Mgr. Eva Stašáková – člen komisie 

2. Obecný úrad Turček 

PaedDr. Monika Gombošová – predseda komisie 

Bc. Jana Pittnerová – člen komisie 

Anna Ulbrichtová – člen komisie 

Jaroslav Frno – člen komisie 

3. Požiarna zbrojnica 

Peter Kuciaň – predseda komisie 

Jaroslav Frno – člen komisie 

Jozef Hirschner – člen komisie 

4. Materská škola 

Bc. Jana Pittnerová – predseda komisie 

Renáta Dudíková – člen komisie 

Anna Baniarová – člen komisie 

5. Dom kultúry 

Jozef Hirschner – predseda komisie 

Jaroslav Frno – člen komisie 

Anna Ulbrichtová – člen komisie 

6.ČOV 

Jozef Vrzgula – predseda komisie 

Peter Kuciaň – člen komisie 

7. Telovýchovná jednota 

Jozef Hirschner – predseda komisie 

Peter Kuciaň – člen komisie 

Bc. Jana Pittnerová – člen komisie 

 

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

zriadení nasledovne: 

komisie vykonajú inventarizáciu majetku a záväzkov obce Turček v určenom útvare, v období od 

16.12.2022 do 21.1.2023, aby boli pripravené na spracovanie v účtovníctve obce a prípadné zmeny 

mohli byť zapracované do účtovnej závierky obce. 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 75/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 69/2022 prijaté na 7. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 23.11.2022, ktorým bol schválený 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), z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 

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 na predmete kúpy parkovacie miesta 
 

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 

24.11.2022, 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. 323 vedenom Okresným úradom 
Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, a to:  
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- 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), 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, 

 

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 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. 

 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č.  76/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 zo dňa 13.12.2012 – o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2023 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 16.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


