Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku
ktoré sa konalo dňa 25.3.2013 o 17.00 hod
v zasadačke Obecného úradu v Turčeku
Prítomná :
Oľga Wagnerová, starostka obce Turček
Hlavný kontrolór
Mgr. Ondrej Veselovský
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva („ďalej len OZ“)
Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Oľga Dobšovičová, Margita Stračinová, Bc. Valéria
Gajdošová, Miroslav Bugár, Ján Rusnák
K bodu 1: Otvorenie
Starostka obce privítala všetkých prítomných a skontrolovala účasť poslancov.
Overovatelia zápisnice – Eleonóra FIlipčanová, Ján Rusnák
Návrhová komisia – Margita Stračinová, Ján Dvorský
Zapisovateľka – Mgr. Eva Špirková

Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2012
4. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2012
5. Správa škodovej komisie
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012
7. Požiarne prehliadky v obci
8. Doplnenie členov komisií pri OZ v Turčeku
9. Žiadosť TJ o dotáciu z obecného rozpočtu
10. Zásady odmeňovania poslancov OZ
11. Prerokovanie platu starostky obce
12. Rôzne: a) Majetkové priznania vedúcich zamestnancov správa komisie
b) Smernica o príspevkoch pre CVČ
c) Smernica o finančnom pásme na jedlo pre stravníkov
v školskej jedálni
d) Používanie mobilného telefónu starostkou obce
e) Užívanie verejných priestranstiev – dodržiavanie
VZN
f) Pripravované akcie obce na I. polrok 2013
( Uvítanie detí, Deň matiek, a iné )
13. Diskusia
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
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Hlasovanie za navrhnutý program:
Za:
7
Proti:
0

Zdržali sa:

0

Prítomní:

7

1. Otvorenie
Verejné zasadnutie OZ v Turčeku otvorila starostka obce Oľga Wagnerová, ktorá privítala
všetkých prítomných.
Do programu bol v bode 6 Správa o kontrolnej činnosti doplnený Návrh plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2013, ktorý predložil HKO obce
Starostka obce dala hlasovať za navrhnutý program.
Hlasovanie za navrhnutý program:
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní: 7
2. Kontrola uznesení
Mgr. Ondrej Veselovský konštatoval, že ku kontrole uznesení nemá pripomienky.
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2012
Čerpanie rozpočtu za rok 2012 predniesla poslankyňa Bc. Valéria Gajdošová, čerpanie
rozpočtu – dokument je prílohou tejto zápisnice.
Ďalej pani poslankyňa prečítala správu z ekonomickej a finančnej komisie, ktorá sa týkala
predneseného čerpania rozpočtu.
Uznesenie č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2012.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti: 0
Zdržali sa:

0

Prítomní:

7

4. Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2012
Správu Ústrednej inventarizačnej komisie predniesla pani poslankyňa Oľga Dobšovičová,
správa ÚIK je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 2/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
5. Správa škodovej komisie
Správu Škodovej komisie predniesla pani poslankyňa Oľga Dobšovičová, prehľad prírastkov
a úbytkov je prílohou tejto zápisnice, kde je priložený i súpis za zariadenie obce – ŠJ pri MŠ
Turček a MŠ Turček.
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Uznesenie č. 3/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie
a) že Škodová komisia prejednala i zaradenie majetku obce
b) správu Škodovej komisie o prírastkoch a úbytkoch obecného majetku a o zaradení
majetku za rok 2012 v školskom zariadení obce Turček k 31. 12. 2012.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
6. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 a Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok
2013
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 predniesol Hlavný kontrolór obce Turček Mgr.
Ondrej Veselovský, taktiež informoval i o Návrhu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013.
Obidva dokumenty sú prílohou tejto zápisnice a taktiež sú vyvesené na webovej stránke
www.obecturcek.sk.
Medzi prednesením týchto dvoch dokumentov - Mgr. Ondrej Veselovský povzbudil
poslancov OZ a starostku obce k lepšiemu výkonu v samospráve, aby v globále pociťovali
zodpovednosť voči hlasu občanov a vyvarovali sa hádok a zákulisných ťahov. A taktiež vyzval
občanov, ak majú nejaké podnety ku kontrolnej činnosti že sa môžu na neho obracať – na
kontakty, ktoré sú uvedené na webovej stránke obce.
Uznesenie č. 4/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
a) berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012, ktorú predložil Hlavný
kontrolór obce Turček Mgr. Ondrej Veselovský
b) schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, ktorý predložil Hlavný
kontrolór obce Turček Mgr. Ondrej Veselovský
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
7. Požiarne prehliadky v obci
Starostka obce informovala občanov obce o pripravovaných požiarnych prehliadkach v obci,
ktoré sa konajú každých 5 rokov. Požiarne prehliadky pre rok 2013 budú vykonávať poslanci
Obecného zastupiteľstva v Turčeku v spolupráci s členmi Dobrovoľného hasičského zboru
Turček. Dňa 6. apríla 2013 sa na Obecnom úrade v Turčeku bude konať školenie k danej
problematike, na ktorom sa zúčastnia poslanci i členovia DHZ Turček.
Uznesenie č. 5/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie Správu o požiarnych prehliadkach v obci pre rok 2013.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:

7

8. Doplnenie členov komisií pri OZ v Turčeku
Starostka obce informovala o potrebe doplnenia členov do komisií pri Obecnom
zastupiteľstve v Turčeku, konkrétne pre Komisiu kultúry, školstva a športu a Komisiu sociálnu
a ochrany verejného priadku.
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Uznesenie č. 6/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje ďalších členov:
do Komisie kultúry, školstva a športu nasledovne:
1. Gizela Pittnerová, Turček 5
2. Zuzana Schniererová, Turček 343
do Komisie sociálnej, ochrany verejného poriadku
1. Silvia Schwarzová, Turček 160
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:

0

Prítomní:

7

9. Žiadosť TJ o dotáciu z obecného rozpočtu
Starostka obce predniesla žiadosť TJ Tatran Turček o dotáciu z obecného rozpočtu, ktorej
kópia je prílohou tejto zápisnice.
Požiadala poslancov OZ aby sa vyjadrili k tejto dotácii. Pani Stračinová – je za schválenie tejto
dotácie s tým, aby aj klzisko patrilo pod správu TJ Tatran Turček. Pani Filipčanová podporila
konštatovania pani poslankyne Stračinovej.
Mgr. Ondrej Veselovský – povedal, že výška finančného príspevku je podľa neho privysoká,
rozdiel medzi predošlou dotáciou a touto je dosť veľký.
Pán Dvorský – konštatoval, že by sa mala dať táto dotácia pre Telovýchovnú jednotu –
kontrolovane
pani Margita Stračinová – sa spýtala, či i altánky, ktoré boli spomínané budú predmetom
tejto dotácie
Ján Rusnák – upozornil poslancov na fakt, že finančné prostriedky by mali byť vyčleňovanoé
na kosačku, ktorá sa vlastne podľa jeho slov stará o majetok obce, týmto chcel apelovať na
fakt, že v dotácii boli žiadané i prostriedky na náhradné diely pre kosačku
Miroslav Bugár – doplnil, že prístrešky sú v riešení (zisťovanie na Katastri nehnuteľností),
podľa jeho slov by bolo potrebné vypracovať k danej problematike projekt
Starostka obce – pripomenula poslancom OZ otázku pani Stračinovej, či sú súčasťou tohto
projektu i altánky, k čomu pán poslanec Rusnák podal vysvetlenie, že altánky nie sú v tejto
dotácii zahrnuté
Starostka obce požiadala prítomných poslancov, aby pri jednaní ohľadom obecného majetku
bola informovaná a bolo jednané aj s obcou, pričom by chcela zabrániť nezhodám medzi
obcou a Telovýchovnou jednotou a dodala, že o vybudovanie altánkov sa postará ona.
Pán Miroslav Bugár oboznámil poslancov OZ, že Telovýchovná jednota by chcela do
budúcnosti vytvoriť sedenie pri budove TJ Turček
Uznesenie č. 7/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
a) schvaľuje dotáciu pre Telovýchovnú jednotu Tatran Turček, so sídlom Turček 317, IČO:
14221641 na Majstrovské futbalové zápasy II. triedy Turčianskeho futbalového zväzu
v Martine, Jánsky športový deň, Memoriál Jána Novodomca a Šachový turnaj – Memoriál
Milana Hrivnáka - podľa rozpisu v žiadosti o dotáciu z obce Turček v celkovej výške 1 924,00
€ (slovom jedentisícdeväťstodvadsaťštyri).
b) ukladá Hlavnému kontrolórovi obce, aby prekontroloval, či žiadosť o dotáciu pre TJ spĺňa
všetky náležitosti, ktoré sú potrebné pre jej poskytnutie, podal o týchto skutočnostiach
správu starostke obce do 5. 4. 2013 a v prípade, že žiadosť o dotáciu je bez pochybenia, bude
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táto poskytnutá na účet TJ Tatran Turček do 10. 4. 2013 . V prípade, že žiadosť nespĺňa
všetky náležitosti, ktoré sú určené vo VZN obce Turček o poskytovaní dotácií, bude výkon
uznesenia č. 8/2013 pozastavený.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
10. Zásady odmeňovania poslancov OZ
Starostka obce oboznámila občanov s tým, že zásady odmeňovania poslancov boli vyvesené
i na webovej stránke www.obecturcek.sk. Prečítala tento dokument. Zásady odmeňovania
poslancov sú prílohou tejto zápisnice.

Uznesenie č. 8/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
11. Prerokovanie platu starostky obce
(priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2012 = 805,00 eur
násobok podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 o platových pomeroch starostov obcí = 1,65
plat určený priamo zákonom = 805 * 1,65 = 1 328,00 eur)
Starostka obce požiadala poslancov OZ aby prerokovali plat starostky obce. Z prítomných
poslancov sa k tejto problematike vyjadrila pani Gajdošová, podľa ktorej neboli poslanci OZ
na toto prejednávanie dostatočne pripravení, pani poslankyňa Filipčanová sa vyjadrila, že by
bola za základný plat, pán Bugár vyjadril svoj názor tým smerom, že nie je spokojný so
spoluprácou, ktorá nie je podľa jeho slov na dobrej úrovni. Pán poslanec Rusnák
skonštatoval, že poslanci počas rozhovoru pred zastupiteľstvom OZ boli za základný plat.
Pani starostka Wagnerová ukončila diskusiu poslancov a dala hlasovať za základný plat.
Uznesenie č. 9/2013
rozhodlo, že plat starostky obce bude určený podľa § 3 ods. 1 zákona 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov v sume 1 328,00 eur (slovom jedentisíctristodvadsaťosem eur)
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
12. Rôzne
Majetkové priznania vedúcich zamestnancov – správa komisie
Zápisnicu z kontroly majetkových priznaní pre rok 2012 prečítal predseda komisie Ján
Dvorský. Zápisnica je prílohou tejto zápisnice. Pani starostka upozornila komisiu pre kontrolu
majetkových priznaní, aby dodržiavala termíny na kontrolu.
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Uznesenie č. 10/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie Správu komisie z kontroly majetkových priznaní vedúcich zamestnancov
pre rok 2012.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
Smernica o príspevky pre CVČ
Starostka obce informovala poslancov OZ a občanov obce a o zmene vo financovaní CVČ zo
štátneho rozpočtu a o Internom predpise o CVČ. Poslanci Obecného zastupiteľstva prejednali
so starostkou obce, že príspevok na CVČ bude 35 eur. Interný predpis je prílohou tejto
zápisnice.
Uznesenie č. 11/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje Interný predpis č. 3/2013 Smernicu o financovaní originálnych kompetencií obce
Turček na úseku školstva s účinnosťou od 1. 4. 2013 s tým, že zmeny a doplnky tohto
interného predpisu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Turček.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
Smernica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
Starostka obce predniesla Interný predpis č. 4/2013 – Smernicu o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Turček. Smernica je prílohou tejto zápisnice. Ďalej starostka obce konštatovala že
poplatky v Materskej škole zostávajú nezmenené, pričom poplatok za MŠ je naďalej 8 €
a poplatok za drobný materiál 2 €. Eva Špirková informovala poslancov OZ, že príspevok
rodiča na stravu pre deti stravujúce sa v Školskej jedálni pri MŠ Turček taktiež zostáva
v celkovej výške nezmenený – 1,19 €.
Uznesenie č. 12/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
a) ruší časť uznesenia č. 43/2011 zo dňa 29. 6. 2011, v ktorom schvaľovalo finančný limit
stravného lístka pre deti v MŠ vo výške 1,19 € (desiata 0,30 €, obed 0,66 €, olovrant 0,23 €).
Druhá časť, ktorá pojednáva o výške stravného pre cudzích stravníkov zostáva v platnosti
b) schvaľuje Interný predpis č. 4/2013 Smernicu o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Turček s účinnosťou od 1. 4. 2013 s tým, že zmeny a doplnky tohto interného predpisu
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Turček.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
Používanie mobilného telefónu starostkou obce
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Turčeku sa jednohlasne dohodli na finančnom limite pre
mobilný telefón starostky obce. Toto rozhodnutie bolo argumentované faktom, že starostka
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obce nevlastní súkromný mobilný telefón. V konečnom dôsledku sa poslanci OZ dohodli na
znení uznesenia, v ktorom finančný limit pre mobilný telefón starostky obce = 50,00 € s DPH.
Uznesenie č. 13/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
a) určuje s účinnosťou od 1. apríla 2013 finančný limit pre mobilný telefón starostky obce
s telefónnym číslom 0905 655 210 vo výške 50,00 eur s DPH (slovom päťdesiat eur).
Prekročenie finančného limitu za účtovné obdobie zaplatí starostka obce na účet obce alebo
do pokladne Obecného úradu v Turčeku do 31. 1. nasledujúceho účtovného obdobia.
b) poveruje Hlavného kontrolóra obce Turček aby podal správu Obecnému zastupiteľstvu
o dodržiavaní tohto uznesenia vždy do 30. 6. nasledujúceho účtovného obdobia.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
Užívanie verejných priestranstiev – dodržiavanie VZN
Starostka obce informovala poslancov OZ a prítomných občanov o dodržiavaní VZN o užívaní
verejných priestranstiev s tým, aby poslanci boli nápomocní pri jeho plnení. Spôsob ktorým
by to mali poslanci podľa starostky obce vykonávať je mapovanie využívania verejných
priestranstiev vo svojich obvodoch (hlavne parkovanie osobných automobilov). Starostka
obce by zabezpečila zasielanie rozhodnutí pre občanov, ktorí ešte nemajú priznanú daň za
užívanie verejného priestranstva. Poslanci OZ sa vyjadrili, že k zlepšeniu stavu dodržiavania
predmetného VZN sa budú snažiť prispieť počas požiarnych obhliadok (skôr dohovorenie
občanom k tomu, aby si priznali daň za užívanie verejného priestranstva, nie nahlasovanie
kto ho využíva).
Uznesenie č. 14/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie informáciu o neplnení VZN č. 4/2012 O miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva v obci Turček, predovšetkým týkajúcu sa parkovania osobných
automobilov na verejných priestranstvách.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
Pripravované akcie obce na I. polrok 2013
Starostka obce informovala prítomných občanov a poslancov OZ o pripravovaných akciách
na I. polrok roku 2013 v obci Turček. Išlo najmä o:
Uvítanie detí do života – 6. 4. 2013 o 14,00 (ZPOZ) spolu s posedením pre členov ZPOZ
11. 5. 2013 – Deň matiek
18. 5. 2013 – Šachový turnaj – Memoriál Milana Hrivnáka
8. 6. 2013 – Okresné preteky – DHZ Turčianske Teplice
29. 6. 2013 – Spoločné podujatie organizácií v obci
7. 9. 2013 – Nočný útok hasičov – liga
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Uznesenie č. 15/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie informáciu starostky obce o pripravovaných podujatiach v prvom polroku
roku 2013.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
Starostka obce Oľga Wagnerová oboznámila poslancov OZ a prítomných občanov pred
zahájením diskusie OZ o žiadosti Okresného výboru – Dobrovoľnej požiarnej ochrany –
Turčianske Teplice o žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie 4 sád
pohárov pri príležitosti okresného kola súťaže DHZ, ktoré sa bude konať na ihrisku v Turčeku
8. 6. 2013. Poslanci vyslovili svoje názory k tejto dotácii a jednohlasne boli za jej poskytnutie,
nakoľko sa koná v obci a zúčastnia sa jej i dobrovoľní hasiči z našej obce. Dotácia bude
poskytnutá v celkovej výške 300 €.
Uznesenie č. 16/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov v celkovej hodnote 300 € pre Okresný výbor
– Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Turčianske Teplice na okresnú súťaž, ktorá sa uskutoční
v obci Turček 8. 6. 2013.
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7

K bodu 13: DISKUSIA
Presunutie termínu posedenia členov ZPOZU
Do diskusie sa zapojila pani Gizela Pittnerová s príspevkom týkajúcim sa odloženia posedenia
členov ZPOZ dňa 6. apríla 2013 po Slávnostnom uvítaní detí do života na 11. mája 2013, resp.
na iný termín Starostka obce sa zaviazala, že s členmi ZPOZ-u dohodne iný termín, ktorý
bude všetkým vyhovovať.
Detské ihrisko – detský park
Tému detského ihriska načrtla pani Viktória Bystranová s otázkou, či sa bude stavať detský
park v obci. Starostka obce informovala o tom, že projekt na výstavbu detského ihriska obec
dala vytvoriť už pred desiatimi rokmi, tak ako sa na to pýtala i pani Bystranová. Dodala, že
detský park sa bude robiť v roku 2013 a budú v ňom preliezačky i 4 pieskoviská, lavičky,
hojdačky pre deti a podobne. Pani Špirková Eva konštatovala, že ihrisko je zle situované a nie
je k nemu prístup pre občanov obce rovnaký, že ihrisko je skôr prístupné deťom z Horného
Turčeka ako z časti obce Dolný Turček. Starostka obce k tomu dodala, že bude však
vystavané a prístupné aj pre občanov Dolného Turčeka. Poslanci OZ sú za výstavbu detského
ihriska vo vybranej lokalite.
Cesta - hláska
Pani poslankyňa Stračinová pripomenula problematiku cesty od hlásky, kadiaľ podľa jej
názoru v prípade živelnej pohromy nie je možný prístup záchrannými vozidlami. Starostka
obce k tejto téme dodala, že vybudovanie cesty je znemožnené tým, že to nie sú obecné
pozemky. Pani Gajdošová je za to, aby sa našlo v tomto smere riešenie. Ďalej sa pani
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Stračinová sťažuje na podmývanie domov a cesty v ulici za tunelom smerom pod hrádzu.
Starostka obce je skôr za odstránenie príčin. Príčina spočíva v tom, že pri úprave lesných
ciest v správe a majetku Mestských lesov Kremnica, ktoré využívajú aj Štátne lesy Žilina sa pri
oprave cesty odklonil tok lesného potôčika, ktorý bol smerovaný do Krahulskej doliny ponad
rodinný dom č. 105 pred dvomi rokmi a bol pustený priamo smerom do zastavanej časti
obce k č. 38. Pán Bugár s pani Stračinovou po predchádzajúcich rozhovoroch by navrhovali
sfrézovanie asfaltu v tuneli. Čo by bolo menej nákladné ako vybudovanie novej cesty.
Diskusia smerovala medzi poslancami a občanmi skôr smerom, aký stav bol
v predchádzajúcich obdobiach v predmetnom tuneli, pričom pred rokmi mohli tadiaľ chodiť
i veľké autá a až po vybudovaní priehrady sa zvýšila cesta v tuneli a odvtedy nákladné
automobily tadiaľto neprejdú. Pani Stračinová ku koncu diskusie skonštatovala že je
potrebné tento stav vyriešiť a je potrebné odraziť potok z Tajlungov. aby ďalej
nepoškodzoval obecné pozemky. Tento stav podľa pána Dvorského by mal vyriešiť správca
cesty. Starostka obce konštatuje, že náhradné cesty pre túto časť obce sú z dvoch smerov –
od Bielického pri pamätníku a druhá cesta je cesta „F-ka“ odbočka na hrádzu smerom na
salaš ako je odvážaný kontajner z hrádze Technickými službami.
Voda z hradla
Pán Dvorský upozorňuje na fakt, že napríklad po opustení hradla Železnicami Slovenskej
republiky je dôležité aby sa dali do ustáleného stavu vodovodné pripojenia, resp. aby došlo
k odstaveniu vodomerov. Pani starostka upozorňuje pána Dvorského, že nemôže v tejto veci
konať, nakoľko táto budova je zakúpená ako chata v súkromnom vlastníctve. Pán Dvorský
starostke obce vysvetľuje že sa jedná o bývalý dom pani Kostolányovej.
Preslov HKO obce Turček Mgr. Ondreja Veselovského
HKO obce sa vyjadril pozitívne k rokovaniu obecného zastupiteľstva. Pani starostka dodala
k jeho tvrdeniam to, že o veciach o ktorých sa nejednalo na pracovnom zasadnutí bolo
potrebné riadne diskutovať na verejnom zasadnutí a nie je potrebné sa pripravovať na OZ
dva týždne predtým, nakoľko ide aj jej aj poslancom OZ o dobro občanov.
Výkup pozemkov na cintorínoch
Pani poslankyňa Valéria Gajdošová dáva otázku pani starostke v akom štádiu je výkup
pozemkov pre rozšírenie cintorínov. Pani starostka sa vyjadruje v tom zmysle, že sú
pripravované zmluvy (7 zmlúv).
Eternitová strecha
Pán Dvorský ďalej upozorňuje na nebezpečenstvo odpadu v obci, konkrétne skládku
eternitovej strechy, o ktorej už hovoril 2x na verejných zasadnutiach. Je to odpad po starom
dome po pánovi Filovi, je zložená v záhrade. Pani starostka vyzvala pána Bosáka a bola
v domnení, že je závada odstránená.
Uznesenie č. 17/2013
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
berie na vedomie diskusné príspevky občanov, bude sa nimi zaoberať a o výsledkoch podá
informáciu na najbližšom zasadnutí OZ:
Hlasovanie:
Za:
7
Proti:
0
Zdržali sa:
0
Prítomní:
7
9

K bodu 14: NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenia boli prijaté pri každom bode programu.
Ukončenie
Starostka obce poďakovala občanom za účasť na verejnom zasadnutí OZ a ukončila ho.

Ukončenie zasadnutia o 19,30 hod.

V Turčeku 8. 4.2013
HLASOVÝ ZÁZNAM Z OZ JE ARCHIVOVANÝ NA Obecnom úrade V Turčeku

Zaslané na overenie, dňa 8. 4. 2013

Overovatelia zápisnice:

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

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

Ján Rusnák

Eleonóra Filipčanová

........................................................
zapísala Mgr. Eva Špirková

..........................................................
Oľga Wagnerová, starostka obce
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