
1 
 

Uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 20.12.2022 

 
 

 

Uznesenie č. 77/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku schvaľuje návrh programu zasadnutia  z 20. 12. 2022 

nasledovne: 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku  

3. Kontrola uznesení  

4. Úprava rozpočtu obce  

5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček k návrhu rozpočtu na rok 2023 a 

finančného výhľadu na roky 2024 a 2025  

6. Návrh viacročného rozpočtu na rok 2023, 2024 a 2025  

7. Diskusia  

8. Záver 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 78/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje zmenu návrhu programu zasadania Obecného zastupiteľstva v Turčeku z 20. 12. 

2022 nasledovne: 

- pred bod diskusia sa doplnia body – Dlhodobý prenájom parcely C-KN 1 v k. ú. Horný Turček 

a Správa audítora k 31.12.2021 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 79/2022 

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 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 



2 
 

Uznesenie č. 80/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

berie na vedomie  

úpravu rozpočtu obce Turček zo dňa 20. 12. 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. 7/2022 v rozsahu: 

Bežné príjmy:     

300 – granty a transfery     + 16 302,00 eur  (prílev odídencov z Ukrajiny, ubytovanie) 

300 – granty a transfery     +   675,00 eur  (Referendum) 

300 – granty a transfery     +   2126,00 eur  (Predškoláci, integrácia detí z UA, PND, OZ) 

300 – granty a transfery     +      50,00 eur  (dary) 

300 – granty a transfery     +      64 eur   (Ochrana ŽP) 

--------------------------------------------------------- 

300 – granty a transfery     + 19 217,00 eur SPOLU 

 

Bežné výdavky: 

600 – bežné výdavky          + 16 302,00 eur  (prílev odídencov z Ukrajiny, ubytovanie) 

600 – bežné výdavky          +   2 126,00 eur  (Predškoláci, integrácia detí z UA, PND, OZ) 

600 – bežné výdavky          +       50,00 eur (dary) 

600 – bežné výdavky          +       64,00 eur   (ochrana ŽP) 

 

600 – bežné výdavky          + 18 542,00 eur SPOLU 

 

Rozpočet po úprave -  RO č. 7/2022: 

    RO č. 6/2022 RO č. 7/2022 

  Schválený Úprava 

Úprava - 

berie na 

vedomie 

Bežné príjmy   429 261 448 478 

Bežné výdavky   394 940 413 482 

Kapitálové príjmy   16 300 16 300 

Kapitálové výdavky   30 509 30 509 

Príjmové finančné operácie   2 683 2 683 

Výdavkové finančné 

operácie 
  22 795 22 795 

Spolu príjmy   448 244 467 461 

Spolu výdavky   448 244 466 786 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 81/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje úpravu rozpočtu obce Turček Rozpočtovým opatrením č. 8/2022  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: 

 

Bežné príjmy: 

100 – daňové príjmy                                   + 12 472,00 eur (výnos dane – podielové dane)  

200 – nedaňové príjmy                                + 3 300,00 eur (nedaňové príjmy) 

Spolu                                                        + 15 772,00 eur 

 

Kapitálové príjmy 

230 – kapitálové príjmy                              + 40 150,00 eur (príjmy z predaja pozemkov a budov) 

 

Bežné výdavky 

600 – bežné výdavky                               + 29 122,00 eur (bežné výdavky) 

 

Kapitálové výdavky 

700 – kapitálové výdavky                          + 25 000,00 eur (nákup budovy – Roglovci) 

700 – kapitálové výdavky                           -   3 862,00 eur (MŠ – altánok na drevo – presun na PZ - 

kúrenie)                                               +  3 862,00 eur                                       

700 – kapitálové výdavky                                - 720,00 eur (projekt bývalý obecný úrad- prestavba)                                                        

+ 720,00 eur – PZ kúrenie 

700 – kapitálové výdavky                           +  1 800,00 eur (PZ kúrenie, kapitálové výdavky OCU) 

700 – kapitálové výdavky SPOLU              26 800,00 eur 

 

Rozpočet po úprave RO č. 8/2022 

  RO č. 6/2022 RO č. 7/2022 RO č. 8/2022 

  Úprava 

Úprava - 

berie na 

vedomie 

Úprava - 

schválenie 

Bežné príjmy 429 261 448 478 464 250 

Bežné výdavky 394 940 413 482 442 604 

Kapitálové príjmy 16 300 16 300 56 450 

Kapitálové výdavky 30 509 30 509 57 309 

Príjmové finančné operácie 2 683 2 683 2 683 

Výdavkové finančné 

operácie 
22 795 22 795 22 795 

Spolu príjmy 448 244 467 461 523 383 

Spolu výdavky 448 244 466 786 522 708 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 82/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

Berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Turček Mgr. Ondreja 

Veselovského k návrhu rozpočtu na rok 2023 a finančnému výhľadu na rok 2024 a 2025 

vypracovaného v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) 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 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

Uznesenie č. 83/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku  

schvaľuje rozpočet obce Turček na rok 2023 podľa predloženého návrhu, bez uplatňovania 

programov obce,  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  

a § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

Bežné príjmy:                           372 840 eur          Bežné výdavky:                             350 045 eur 

Kapitálové príjmy:                               0 eur          Kapitálové výdavky:                              0  eur 

Príjmové finančné operácie:                0 eur            Výdavkové finančné operácie:      22 795 eur 

..................................................................................................................................................... 

Príjmy spolu:                         372 840,00 eur         Výdavky spolu:                        372 840,00 eur 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

Uznesenie č. 84/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

berie na vedomie finančný výhľad obce Turček na roky 2023 a 2024 zostavený v súlade s 

Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti Čl. 9 ods. 1 podľa 

predloženého návrhu. 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 
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Uznesenie č. 85/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

 

a) berie na vedomie plnenie uznesenia č. 71/2022 prijaté na 7. zasadnutí OZ v Turčeku zo 
dňa 23.11.2022, ktorým bol schválený 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, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 

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 

 

ktorý bol, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 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 prenájmu 

vznesené žiadne pripomienky. 

 

b) schvaľuje prenájom 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 pozemku - 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, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
 

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 
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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. 

 

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

 

 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 86/2022 

 Obecné zastupiteľstvo v Turčeku 

berie na vedomie Správu nezávislého audítora k 31.12.2021 

Hlasovanie a výsledky hlasovania: 

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

Podpísal starosta obce 21.12.2022                                                                                                  Uznesenie bolo prijaté 
Celkový počet poslancov: 5 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, Jaroslav Frno 


