Zápisnica
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,
ktoré sa konalo dňa 11.10.2012 o 16.00 hod
v zasadačke Obecného úradu v Turčeku
Starostka obce
Oľga Wagnerová
Hlavný kontrolór
Mgr. Ondrej Veselovský
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva
Oľga Dobšovičová, Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Bc. Valéria
Gajdošová, Margita Stračinová, Ján Rusnák,
Miroslav Bugár
K bodu 1: Otvorenie
Starostka, Oľga Wagnerová - Privítala všetkých prítomných a
skontrolovala účasť poslancov.
Zapisovateľka – M. Stračinová
Overovatelia zápisnice – J.Rusnák, J.Dvorský
Návrhová komisia – Bc. V. Gajdošová, O. Dobšovičová
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Kontrola uznesení
Správa
Čerpanie rozpočtu za prvý polrok roku 2012
Rôzne
Návrh na uznesenia
Diskusia
Záver

Hlasovanie za navrhnutý program:
Prítomní: 7
Za: 7
0

Proti: 0

Zdrţal sa:

K bodu 2: Kontrola uznesení
Hlavný kontrolór Mgr. Ondrej Veselovský skonštatoval,ţe všetky
uznesenia boli splnené. Upozornil poslancov OZ, ţe podľa zákona
357/2004 nebola v stanovenej lehote vykonaná kontrola
majetkových priznaní vedúcich pracovníkov obce. Ţiada členov
Komisie na ochranu verejného záujmu,aby tento nedostatok
odstránila.
K bodu 3: Správa nezávislého audítora
Správu nezávislého audítora prečítala p. poslankyňa E. Filipčanová,
ktorá bola k nahliadnutiu na vývesnej tabuli OcÚ v Turčeku.
Uznesenie č.81/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
berie na vedomie správu nezávislého audítora a dodatok správy
audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce
Turček za rok 2011.
Hlasovanie:
Za: 6

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 6

K bodu 4: Čerpanie rozpočtu za 1. Polrok roka 2012
Podrobnú správu čerpania rozpočtu za prvý polrok 2012 prečítala
poslankyňa O. Dobšovičová a zároveň prečítala poţiadavky
finančnej komisie pre hlavného kontrolóra:
skontrolovať všetky nájomné zmluvy, ktoré sú platné v obci a či, a
ako sa plní ich úhrada.
Uznesenie č.82/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za 1. polrok roka 2012.

Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

K bodu 5: Rôzne
a) Návrh na zvýšenie poplatku za pobyt dieťaťa v MŠ
Návrh : 8€ školné a 2€ na drobný materiál
Tento školský rok navštevuje MŠ 9 predškolákov a tí sú od tohto
poplatku zo zákona oslobodení, budú prispievať len 2€.
Poslankyňa Stračinová podporila tento návrh, nakoľko náklady
a nároky na chod MŠ narastajú. Toto leto sa upravil hlavne vonkajší
areál škôlky, natreli sa stoličky a stoly a plánujú sa ďalšie úpravy
interiéru v rámci modernizácie priestorov MŠ.
Uznesenie č.83/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
schvaľuje zvýšenie poplatku za dieťa v Materskej škole vo výške 8 €
školné a 2 € na drobný materiál s platnosťou od 1.11.2012.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

b) Ţiadosť o finančný príspevok na rekonštrukciu organu
v rím.-kat. kostole v Kunešove
Poslanci OZ zamietli túto ţiadosť pre nedostatok financií.
Uznesenie č.84/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
zamieta ţiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu organu
v rímsko-katolíckom kostole v Kunešove.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

c) Ţiadosť TJ Tatran Turček o finančnú dotáciu
Touto ţiadosťou sa poslanci OZ zaoberali uţ na zasadnutí v apríli.
Podmienkou bolo doloţiť stanovy organizácie, zápisnicu z výročnej
členskej schôdze. Tieto doklady boli doloţené uţ na júnovom
zasadnutí OZ.
Starostka – na celkovú činnosť organizácie bolo vyčlenené 600 €.
Na šachový turnaj sa vyčerpalo cca 150 €, čiţe ostáva cca 450 €.
Poslanec Rusnák oboznámil občanov o vyuţití financií pre TJ
Poslanec Bugár oboznámil s jednotlivými krokmi činností TJ a to:
- Zriadenie klubovne
- Členský príspevok 5 €
- Príprava klziska, nakoľko sa uţ nerobia ţiadne zimné športy
- Výstavba altánkov pre kultúrne vyţitie občanov
Poslanec Rusnák je rád, ţe sa opäť oţivila organizácia, chcú zriadiť
centrum voľného času, čakajú uţ len na odpoveď. Ţiadajú previesť
schválenú dotáciu na účet TJ.
Starostka zhrnula rozpočet pre TJ je 600€, zostatok je cca 400€.
Poslanci súhlasili s dotáciou pre TJ 400 € a ţiadajú zúčtovať
v zmysle platného VZN obce Turček.
Poslanec Rusnák podotkol, ţe by mala byť výzva do rozpočtu na rok
2013 a ţiada, aby celá dotácia bola prevedená na účet TJ a organizácia
prerozdeľuje financie na jednotlivé aktivity (šachový turnaj, futbalové
turnaje,....)v zmysle VZN obce Turček.
Starostka podotkla,ţe sa tým bude OZ zaoberať pri príprave rozpočtu
na rok 2013.
Uznesenie č.85/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
schvaľuje finančnú dotáciu pre Telovýchovnú jednotu Tatran Turček –
futbalový oddiel v sume 400 €, ktoré zdokladuje v zmysle platného
VZN obce Turček, do 31.12.2012.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

d) Úprava autobusových a vlakových spojov
Starostka obce podala ţiadosť na SAD, aby spoj, 9:45 zo Skleného,
prechádzal, cez obec Turček.
Erika Pittnerová sa obrátila na OcÚ so ţiadosťou, ohľadom vlaku
19:40 z Vrútok, ktorý po zmene má chodiť len po H. Štubňu, či by sa
v tejto veci nedalo pomôcť občanom, ktorý tento spoj vyuţívajú.
Starostka v tejto veci písala do Bratislavy na ŢSR a aj na VÚC do
Ţiliny.
Poslanec Bugár konštatuje, ţe je to pekné, ale nerentabilné. Zároveň
navrhuje pripraviť projekt a zabezpečiť prepravné auto v obci, ktoré
by dopravilo občanov tam kde by potrebovali.
Starostka zareagovala na tento podnet, ţe sa to musí riešiť v širších
súvislostiach a poukázala na radnicu v Turčianských Tepliciach, kde
robili tento pokus tri mesiace a ukončili to z dôvodu nerentability.
Sľúbila, ţe sa tým bude s OZ ďalej zaoberať.
Uznesenie č.86/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
berie na vedomie správu starostky obce o nových cestovných
poriadkoch v autobusovej a vlakovej doprave pre rok 2013.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

e) Zrušenie uznesenia č.10/2011
Zrušenie prenájmu bytu a parkovania mechanizmov na priľahlých
pozemkoch pre pána Jozefa Blaţeniaka.
Starostka odkladala návrh nájomnej zmluvy. Aby spĺňal poţiadavky
bytu 4. kategórie, bolo potrebné urobiť novú vodoinštaláciu a
elektroinštaláciu. Pán Blaţeniek zaplatil za tieto práce 900 €.
Nakoniec od ţiadosti odstúpil.

Uznesenie č.87/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
ruší uznesenie č. 10/2011 z 10.01.2011 – zrušenie prenájmu bytu
a parkovania mechanizmov na priľahlých pozemkoch pre pána Jozefa
Blaţeniaka.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

f) Zrušenie káblovej Tv v obci
Starostka oboznámila občanov, ţe počet uţívateľov káblovej
televízie neúmerne klesá, náklady na údrţbu stúpajú, preto udrţať ju
je neúnosné.
Poslanec Dvorský povedal,ţe káblová Tv je postavená na starej báze,
technológia vysielania je zastaralá. Stále sa vysiela z analógovej
stanice, len prijímač je digitálny. Pribliţne vyčíslil niektoré náklady,
ktoré boli za poslednú dobu, celkové prerobenie hlavnej stanice,od
toho sme po ankete upustili ,nemecké stanice, slovenské
programy,údrţba z Bratislavy za cestu, hodinová mzda, plus cena
súčiastok... uţ sa to ďalej nedá udrţať.
Poslanci sa uţ dlho zaoberajú otázkou ďalšej prevádzky KTv, robila
sa aj anketa v obci a po zistenej skutočnosti a narastajúcich nákladoch
sú za vypovedanie zmluvy.
Starostka – výpovedná lehota zmluvy je 1 rok, preto výpoveď by sa
mala dať k 31.12.2012. Za ten rok by sa starostka pokúsila vybaviť
aby aj táto lokalita obec Turček bola pokrytá signálom.
Uznesenie č.88/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
berie na vedomie správu o zrušení káblovej televízie k 31.12.2013.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

g) Sťaţnosti a petície
Hlavný kontrolór sa zaoberal sťaţnosťou Ľ. Hirschnera: Nečinnosť
OcÚ a zasahovanie do osobného majetku. Skonštatoval, ţe nejde
o nečinnosť OcÚ, ale táto sťaţnosť mala byť adresovaná poslancom
OZ, alebo príslušnej komisii. Poslanci napriek tomu, ţe navštívili p.
Hirschnera a prerokovali túto sťaţnosť, mali to postúpiť na verejné
zasadnutie OZ a prijať uznesenie. Vyzval poslancov, aby sa
opätovne tomu venovali a aby p. Hirschner dostal vyjadrenie.
Petícia o odstránení plechových vaní na cintoríne. Zo strany
kontrolóra táto petícia nemá opodstatnenie, nakoľko sa na daných
veciach stále pracuje.
Starostka – čo sa týka p. Hirschnerovej, toto je dlhodobá záleţitosť.
Poslanec Rusnák – priblíţil, ţe je to dlhodobý problém a nielen
komisia, ale všetci poslanci navštívili p. Hirschnera a zaoberali sa
týmto problémom. Tieto susedské vzťahy sú značne narušené, preto to
navrhuje odstúpiť na občiansko-právne konanie.
Poslanec Bugár – vyjadril sa k petícii, ktorú napísal a získal 33 – 34
podpisov od občanov D.Turčeka. V záujme občanov cítil povinnosť
takto zareagovať, nakoľko táto záleţitosť sa ťahá uţ tri roky.
Starostka – v prípade Hirschnerovcov: navrhuje, v prípade ďalších
sťaţností, doporučiť, nech to riešia súdnou cestou.
V prípade p. Bugára: cení si jeho postoj k pietnemu miestu ,ale riešil
to ako vec, ktorá bola uţ v riešení a k dnešnému dňu uţ vyriešená.
Poslanec Bugár – nesúhlasí s tým, ţe sa tam dali malé nádoby.
Starostka – tieto veci sa riešili na posledných dvoch pracovných
sedeniach, na ktorých p. poslanec nebol prítomný a tam sa
prejednávalo, ţe malé obecné sluţby končia a preto sa dali 120 l
nádoby , aby bola ľahšia manipulácia s nimi.
Poslanec Bugár -240 l nádoby majú kolieska, tak v tom nevidí
problém.
Uznesenie č.89/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:

berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o podanej sťaţnosti
pána Ľudovíta Hirschnera, Turček č. p. 72 a o petícii ktorú zostavil
pán Miroslav Bugár, Turček č. p. 229.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

h) Malé obecné sluţby – informácia
K 31.10.2012 končí časť MOS,ktorí majú zmluvu s Úradom práce.
K 31.12.2012 končia Malé obecné sluţby.
Starostka – týmto krokom pripadne väčšia časť práce na občanov
v udrţiavaní poriadku v okolí ich pozemkov.
Uznesenie č.90/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
berie na vedomie informáciu o ukončení Malých obecných sluţieb
v obci Turček k 31.12.2012.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

i) Zakúpenie sneţnej frézy
Starostka tento bod programu dala preto, lebo poslanci OZ sa
zaoberali kúpou sneţnej frézy pre obec a informovala aj o ponuke
pána J. Gomboša, ktorý si sneţnú frézu kúpil a je ochotný, trebárs
formou dohody, ju pouţívať aj pre obec.
Poslanec Dvorský podotkol, ţe nakoľko je p. Gomboš zamestnaný,
cesty, chodníky treba čistiť uţ ku prvým spojom a počas kalamít, by
to bol asi problém.
Ekonómka OcÚ E.Špirková – nedá sa to urobiť len tak, treba vyvesiť
na vývesnej tabuli obce ponuku na tento druh práce, alebo na web, aby

sa mohli prihlásiť záujemcovia a potom sa vyberie. Nesmie sa to robiť
inak.
Starostka – všetko sa musí robiť cez verejné obstarávanie.
Poslanec Bugár chcel vedieť cenovú ponuku novej frézy a kto by s
ňou robil.
Starostka – ponuka bola 1290 € , čo sa týka zamestnanca, má jedného,
J. Fillu ako kuriča a druhého na pol úväzku, na dobu určitú J. Frnu.
Bol koordinátorom MOS, do mája má zmluvu, takţe tieto práce určite
bude robiť aj on. Predtým boli dvaja zamestnanci, ktorí vznikom
Malých obecných sluţieb boli prepustení.
Poslanec Bugár vyjadril svoj názor na zakúpenie tejto frézy a pridali
sa k nemu aj ostatní poslanci.
Starostka p odotkla, ţe stále sú poţiadavky od občanov na úpravu
prístupových ciest v zime a keď MOS skončia, nebude to mať kto
robiť.
Poslanec Rusnák upozornil na zákon o obstarávaní, aby sa pozrelo aj
na iné ponuky a poprípade, aby sa na to pozrel aj poslanec Dvorský,
ktorý sa týmto veciam rozumie.
Poslanec Bugár navrhol pouţívať ju aj pre občanov za poplatok.
Uznesenie č.91/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
schvaľuje zakúpenie sneţnej frézy vo výške 1290 €.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

j) Analýza výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
Starostka prečítala analýzu výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy, ktorú vypracovala p. riaditeľka Jana Vráblová. V nej zhodnotila
dobrý vzťah s miestnou samosprávou, poďakovala rodičom,
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli pri
úpravách Materskej školy.
Uznesenie č.92/2012

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
berie na vedomie analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov
v Materskej škole za rok 2011/2012, ktorú predloţila riaditeľka školy
Jana Vráblová.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

k) Návrh nového člena do rady školy
Starostka – volí sa nová Rada školy a obec ako zriaďovateľ MŠ má
tam určiť svojho zástupcu.
Poslanci navrhli opäť poslankyňu Stračinovú, ktorá bola aj doposiaľ
členkou Rady školy.
Uznesenie č.93/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
schvaľuje za členku Rady školy za zriaďovateľa pani poslankyňu
Margitu Stračinovú.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Prítomní: 7

K bodu 6:Diskusia
Poslanec Dvorský – poukázal na objekty v obci, za ktoré by sme sa
mali všetci hanbiť. Navrhuje , aby sme s tým niečo robili, donútili
majiteľov , aby si tie pozemky udrţiavali.
Starostka – posielala listy, stretla sa s nepríjemnými reakciami
vlastníkov
Poslanci – treba to riešiť pokutami a ten objekt bitúnku, nech majiteľ
zabezpečí tak, aby neohrozoval okoloidúcich.

Poslanec Rusnák – informoval, ţe ţiadosti občanov na drevo sú
vybavené, niektorí ešte nezaplatili, no poukázal na to, ţe najprv bola
dohoda len pre nevládnych občanov, invalidov a soc. prípady, ktorí si
nemôţu sami nachystať drevo, no v tomto roku boli ţiadosti aj od
iných občanov. Upozornil na to, ţe budú to naďalej pre občanov
robiť, ale bude sa to prehodnocovať, pretoţe to tieţ nie je lacná
záleţitosť.
starostka – vedúci správy si zoznam prihlásených občanov ţiada do
30.04.2013, po tomto termíne sa uţ neprihlasuje .
A.Vernerová - sťaţnosť na psa od Lackov z D. Turčeka.
Starostka – bude sa to riešiť.
p. Fabulová – osvetlenie na Dolnom Turčeku nesvieti od trištvrte na
desať večer.
poslankyňa Filipčanová – osvetlenie funguje na Dolnom Turčeku tak,
ako na Hornom Turčeku, je tam rozdiel len 10 minút.
Starostka – urobí sa nová skriňa,ktorá bude stáť podľa ponuky 575 €,
výmena starej,ktorá je zhrdzavená. Na hodinách sú polámané kolíky,
preto ten desať minútový rozdiel. Tieto nedostatky budú odstránené.
Uznesenie č.94/2012
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
Ukladá: prejednať diskusné príspevky občanov a o ich vybavení
informovať na najbliţšom verejnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva.
Zodpovední: poslanci Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0

Zdrţali sa: 0

Najbliţšie verejné zasadnutie OZ bude do 14.12.2012

K bodu 7: Návrh uznesení

Prítomní: 7

Uznesenia boli prijaté pri kaţdom bode programu.

K bodu 8: Záver
Starostka poďakovala občanom, za ich prítomnosť a ţe majú
záujem o veci obecné, verejné. A 18.10 o 15:00hod sa teší na
stretnutie s dôchodcami pri príleţitosti mesiaca úcty k starším. Všetci
dostanú pozvánky.

Ukončenie zasadnutia o 18:34hod.

V Turčeku 11. 10. 2012
HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA OcÚ V TURČEKU
Zaslané na overenie, dňa 05. 11. 2012

Overovatelia zápisnice:

.......................................................
Ján Dvorský

.............................................................
Ján Rusnák

........................................................
Zapísala: Margita Stračinová

..........................................................
Oľga Wagnerová

