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Zápisnica 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku 

ktoré sa konalo dňa 10.11.2022 o 18.00 hod 
v Dome kultúry v Turčeku 

 
Starosta obce :  
Ján Teltsch  
 
Hlavný kontrolór 
Mgr. Ondrej Veselovský  
 
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“) 
Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner, PaedDr. Monika Gombošová, Mgr. Jana Pittnerová, Peter 
Kuciaň  
 
Ospravedlnení poslanci:  
 
Po vypočutí štátnej hymny Slovenskej republiky starosta obce privítal všetkých prítomných a 
skontroloval účasť poslancov a prečítal program zasadnutia.  
 
Overovatelia zápisnice – Mgr. Jana Pittnerová, PaedDr. Monika Gombošová 
Návrhová komisia –  Jozef Vrzgula, Jozef Hirschner 
Zapisovateľ – Jaroslav Frno 
 
 
      

Starosta obce prečítal program zasadnutia. 

 

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.   
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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 
 

 

 

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

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 

Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva prečítala predsedníčka miestnej 

volebnej komisie p. Anna Ulbrichtová. Dokument tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

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

vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

 
Novozvolený starosta obce p. Ján Teltsch zložil a podpísal sľub starostu obce, čestné 

vyhlásenie starostu obce a zároveň prevzal insígnie obce. Dokumenty tvoria prílohu tejto 

zápisnice. 
 

 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 
Zvolení poslanci Jozef Vrzgula, Peter Kuciaň, Jozef Hirschner, PaedDr. Monika Gombošová 

a Mgr. Jana Pittnerová zložili a podpísali zákonom stanovený sľub starostovi obce a čestné 

vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií. Dokumenty tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 

 

f) Príhovor starostu obce  

 
„Vážené dámy, vážení páni, poslanci, obyvatelia našej obce, milí hostia. Vzácna súhra 
okolností nám umožnila, aby sme sa takto zišli na ustanovujúcom verejnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v novom volebnom období 2022 - 2026. Teraz Tu pred chvíľou, sme 
sa slávnostným sľubom zaviazali, nasledujúce 4 roky pracovať pre našu obec Turček a 
Slovenskú republiku. Osobne to považujem za veľkú poctu a česť, ale aj za veľkú 
zodpovednosť a záväzok. S rešpektom, spokojnosťou a pocitom pokoja. Je dôležité pochopiť 
význam a zmysel svojho poslania , vzniknutého z dôvery občanov. Je to pochopenie a obeta 
pre veci verejné, pričom prácu starostu posudzujú a hodnotia občania podľa toho, čo nové a 
viditeľné sa v obci objavilo a čo sa deje , či je to v ich prospech. I keď vieme, že všetko sa 
naraz urobiť nedá. S pokorou... Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie 
nájsť riešenie, presvedčiť občanov a prijať správne rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok 



 3 

svojho konania a vedieť niesť zodpovednosť. Myslieť a konať strategicky, efektívne, 
ekonomicky. Byť diplomat a konať v prospech celého spoločenstva našej obce. 
Novozvoleným poslancom blahoželám k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich štyroch rokoch 
spoločne urobíme maximum v prospech našich občanov a celej obce. Verím, že nová zostava 
poslancov, bude dobrým partnerom pre starostu obce, a starosta obce dobrým partnerom 
obecného zastupiteľstva. Našou prioritou bude verejný záujem o potreby našich obyvateľov. 
Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa rečí, ale podľa skutkov. A tých bude potrebné vykonať 
veľmi veľa. Nielen pri budovaní obce a jej skrášľovaní, ale aj v medziľudských vzťahoch 
a v spolupráci s našimi obecnými organizáciami. Nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých 
s podporou a pomocou našich občanov. Želajme si navzájom zdravie, silu a vytrvalosť, 
spokojnosť a pokoj v našich rodinách, ale hlavne u občanov, našich voličov. Vďaka patrí aj 
bývalému vedeniu obce minulých desaťročí, ktorí boli v obecnom zastupiteľstve 
predchádzajúce roky. Veľké poďakovanie patrí pracovníkom obecného úradu, ktorých práca 
je veľmi náročná, samozrejme mnohým občanom, dobrovoľníkom a celému tretiemu 
sektoru. Vážení prítomní, vstupoval som do týchto volieb s predsavzatím, realizovať svoj 
zámer pre potreby občanov celej obce. Budem starostom, ktorý sa stará, chráni, ale aj 
očakáva dodržiavanie zákonov a nariadení. Verím v efektívnu spoluprácu s obecným 
zastupiteľstvom, lebo len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu a úspech znamená 
pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť našich občanov. Prajem nám všetkým, aby sme túto 
prácu vykonávali s láskou k našej obci a s pocitom hrdosti a dôstojnosti. Dovoľte, aby som v 
závere svojho vystúpenia všetkým obyvateľom našej obce v mene svojom i v mene 
pracovníkov obecného úradu zaželal pevné zdravie a veľa síl pri napĺňaní životných plánov a 
predsavzatí. Ďakujem.“ 

 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

 
Starosta obce prečítal program zasadnutia. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 
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 
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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 

 

 

3. Voľba mandátovej komisie 

 
Starosta obce navrhol členov mandátovej komisie. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu 

pripomienky. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
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Starosta obce vyzval členov mandátovej komisie k overeniu zloženia sľubu novozvoleného 

starostu a zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou 

úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu a k zisteniu prípadnej 

prítomnosti nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov. 

 

Správu mandátovej komisie prečítala Mgr. Jana Pittnerová. Dokument tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

 

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 

 

 

 

5. Zriadenie návrhovej komisie 

 
 

Starosta obce navrhol členov komisie. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

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 

 

 

 

 

6. Zriadenie stálych komisií obecného zastupiteľstva v Turčeku – zvolenie 

predsedov, členov a vymedzenie úloh komisií 
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Starosta obce navrhol členov komisií. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

 

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 

 

 

 

 

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 
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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 

 

 

 

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 
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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. 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 

 

 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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Starosta obce navrhol, aby bol poverený pán poslanec Jozef Vrzgula. Nikto z poslancov OZ 

nemal k bodu pripomienky. 

 

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 

 

 

 

 

8. Návrh na zástupcu starostu obce a zástupcu sobášiaceho 

 
 

Starosta obce navrhol na zástupcu starostu a zástupcu sobášiaceho p. PaedDr. Moniku 

Gombošovú. Nikto z poslancov OZ nemal k bodu pripomienky. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

9. Určenie platu starostu obce 
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Pani poslankyňa PaedDr. Monika Gombošová informovala, že v predchádzajúcom volebnom 

období bol zvýšený plat starostovi obce o 20%. Poslanci OZ navrhli na nové volebné obdobie 

zvýšenie platu starostu o 50%. 

 

 
 

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 

 

 

 

10. Náhrada za využívanie súkromného motorového vozidla starostu obce 

 

Starosta informoval, že po konzultácii s právnym oddelením sa zistilo, že 

zmluva je platná až kým sa starostovi obce neskončí mandát, tým pádom nie je 

potrebné prijímať nové uznesenie. 

 

 

 

 

 

 

11. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Turček na roky 

2022 – 2028 s výhľadom do roku 2032 

 
Starosta obce sa opýtal, či má k bodu niekto otázky alebo pripomienky. Nikto z poslancov OZ 

ani z občanov nemal k bodu pripomienky. 

 

 

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 

 

 

 

 

12. Diskusia  
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Pán Karol Pittner, predseda DHZ v Turčeku poďakoval predchádzajúcemu 

poslaneckému zboru a starostovi obce za výbornú spoluprácu počas 

predchádzajúceho volebného obdobia. Starosta obce sa poďakoval a informoval, 

že v najbližších týždňoch čaká obec kolaudácia požiarnej zbrojnice. 

 

Za spoluprácu sa poďakovala aj pani Molnárová za spevácky zbor.  

Hlavný kontrolór obce poprial všetko dobre novému poslaneckému zboru. 

 

Pani poslankyňa PaedDr. Monika Gombošová sa poďakovala všetkým 

občanom, ktorí prišli k voľbám. 

 

Pán Karol Pittner navrhol, aby obec rozniesla po domácnostiach letáky 

s informáciami, čo všetko obec urobila za volebné obdobie, aby boli občania 

viac informovaní. Pani poslankyňa Gombošová odpovedala, že poslanci OZ 

budú chodiť viac medzi občanov a prezentovať prácu obce medzi občanmi aj na 

sociálnych sieťach.  

 

 

 

 

 

13. Záver 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Mgr. Jana Pittnerová                           PaedDr. Monika Gombošová            Zapísal: Jaroslav Frno 


