
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.02.2021 

o 17,00  hod. v kultúrnom dome v Tureckej 
 

Prítomní: 
Starosta obce:        Ivan Janovec 
Poslanci OZ:            viď prezenčná listina 
Občania a hostia:   viď prezenčná listina 
 
Program: 

1. Uvítanie poslancov OZ, prítomných 
2. Zapisovateľ zápisnice a overovatelia zápisnice 
3. Návrh VZN o vymedzení niektorých úsekov miestnych komunikácií na dočasné 

parkovanie motorových vozidiel v obci Turecká 
4. Žiadosť o prenájom parcely č. C-KN 256 vo vlastníctve obce Turecká – Andrea 

Nestlerová 
5. Podujatia obce Turecká v roku 2021 
6. Rôzne 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
Ad 1 k bodu č. 1 
Starosta obce privítal všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 
Turecká. 
 
Ad 2 k bodu č. 2 
Zapisovateľ zápisnice: Eva Turčanová 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Janovcová Homolová 
                                           Ján Turčan 
 
Ad 3 k bodu č. 3 
Návrh VZN o vymedzení niektorých úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie 
motorových vozidiel v obci Turecká 
Starosta obce predložil a doručil v predstihu poslancom OZ návrh VZN. 
- návrhu VZN predchádzala e-mailová komunikácia starostu a poslancov OZ 
- Starosta otvoril rozpravu k uvedenému návrhu: 
Ján Turčan:  
- súhlasí s návrhom, len pri vyhradzovaní parkovných miest treba myslieť na prístup 

k hasični, 
- vie odporučiť osobu, ktorá by pomohla pri vyznačovaní parkovných miest. 
Milan Cisárik:  
- či sa preverovali sa aj iné možnosti vyberania poplatku za parkované 
- či sa preverilo aj parkovné formou SMS 
- treba preveriť možnosti servisovania parkovacieho automatu 
Mária Janovcová Homolová: 
- preverovala parkovanie v obci Králiky a Špania Dolina 



- treba dávať pozor na miesta, kde by návštevníci obce parkovali, len aby sa vyhli vyberaniu 
parkovného 

- kontrola vyberania parkovného môže byť len zamestnancami obce, resp. poverenou 
osobou po zavolaní štátnej polície 

Branislav Štubňa: 
- čo v prípade, keď sa vyčerpajú parkovacie kapacity v obci 

 
Parkovné formou SMS: 
- je potrebné zakúpiť licenciu od Telekomunikačného úradu, alebo uzavrieť zmluvu so 

súkromnou spoločnosťou, ktorá vlastní licencie. 
 
Parkované formou automatu: 
- možnosť prenájmu resp. zakúpenie 
- prioritou je zabezpečiť a schváliť VZN, zverejniť návrh a dodržať lehoty na právoplatnosť 

VZN. Následne zabezpečiť  Projekt dopravy, v ktorom bude zahrnutý aj systém 
parkovania v obci v zmysle platného VZN.  

- Projekt musí byť prerokovaný a odsúhlasený Dopravnou políciou, BBSK a RSC BB 
a Okresným úradom odbor dopravy Banská Bystrica. 

-  návrh VZN je súčasťou tejto zápisnice a bude zverejnený aj na webe obce 
www.obecturecka.sk 

 

Ad 4 k bodu č. 4 
Žiadosť o prenájom parcely č. C-KN 256 vo vlastníctve obce Turecká – Andrea Nestlerová 
- zo strany p. Nestlerovej nebol záujem o odkúpenie parcely 
- o spôsobe prenájmu komunikoval starosta obce s právnym zástupcom obce Turecká 
- obec potrebuje zverejniť zámer  ponechať majetok obce Turecká do nájmu z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa: rozšírenie využívania územia pri dome žiadateľky 
o predmetnú parcelu, nakoľko žiadateľka je vlastníčkou susednej parcely a rodinného 
domu na nej stojacej. Je teda zrejmé, že žiadateľka je jedinou osobou, ktorá by vedela 
predmetný pozemok efektívne využiť. 

- Zámer prenejať predmetný pozemok je súčasťou zápisnice a bude zverejnený aj na webe 
obce www.obecturecka.sk 

 
Ad 5 k bodu č. 5 
Podujatia obce Turecká v roku 2021 
- vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu COVID  - 19 budú všetky podujatia do začiatku 

augusta 2021 ZRUŠENÉ 
- ďalšie podujatia budú prehodnocované v priebehu roka s prihliadnutím na vývoj 

pandémie 
 
Ad 6 k bodu č. 6 
Rôzne 
- na obecnom úrade sú zrušené úradné hodiny do odvolania. Žiadosti sa riešia individuálne 

telefonicky alebo mailom, zamestnanci pracujú formou home office. 
 

- Aktivační pracovníci od 01.01.2021 nevykonávajú svoju činnosť až do odvolania na základe 
rozhodnutia Úradu práce, soc. vecí a rodiny 



 

- Dohoda s Úradom práce, soc. vecí a rodiny z 16.12.2020 č. 20/26/010/15 
 

- Vypracované a podané žiadosti v roku 2020 a 2021: 
 
1. Úrad vlády SR – v roku 2020 podané žiadosť na opravu pamätníka SNP pri kultúrnom 

dome – žiadosť schválená v roku 2021 – pridelená dotácia vo výške 2000 euro 
2. Ministerstvo financií SR – v roku 2020 žiadosť na individuálne potreby obcí – 

rekonštrukcia autobusových zastávok – neschválená, nakoľko Ministerstvo financií SR 
v roku 2020 zrušilo výzvu 

3. BBSK – v roku 2020 žiadosť na Halušky 2020 – nakoľko sa podujatie neuskutočnilo, žiadosť 
bola zrušená 

4. BBSK – v roku 2021 žiadosť na dopravné značenie – Bezpečne na cestách v obci Turecká 
– vyhodnotenie bude niekedy v priebehu marca 2021 

5. LESY SR š.p. OZ Slovenská Ľupča – žiadosť v roku 2021 o opravu miestnych komunikácií 
v obci Turecká, žiadosť je v posudzovaní a rozhodovacom procese Lesov SR 

6. BB RSC a BBSK – v roku 2021 – žiadosť o opravu miestnej komunikácie v Tureckej – časť 
od parkoviska. Na obec bolo doručené stanovisko BB RSC – sú si vedomí stavu uvedeného 
úseku, bol vypracovaný rozpočet na opravu uvedeného úseku. 

7. Environmentálny fond – MŽP - žiadosť v roku 2021 na techniku pre rozvoj odpadového 
hospodárstva v obci – traktor + vlečka + nádoby na odpad – v súčasnosti sa žiadosti 
posudzujú 

 
-  Kompostovanie v obci Turecká  - admin. pracovníčka vypracovala dohody o domácom 

kompostovaní v obci Turecká. Keď sa uvoľnia opatrenia COVID 19, bude sa pristupovať 
k podpisovaniu dohôd. 

 
- Sčítanie obyvateľov obce – od 15.02.2021 do 31.03.2021 prebieha elektronické 

samosčítanie obyvateľov cez stránku www.scitanie.sk. Následne od 01.04.2021 do konca 
októbra by mala začať činnosť asistentov sčítania a kontaktných miest pre obyvateľov, 
ktorí sa nesčítali do 31.03.2021. V obci Turecká bude funkciu asistenta sčítania vykonávať 
Eva Turčanová. 

 

- Zimná údržba v obci Turecká: 
-  v obci máme funkčný HON, ktorý obsluhuje Milan Makovník st. a pri opravách mu 

pomáha Branislav Rýs, starosta sa poďakoval za spoluprácu 
- Obec Motyčky zapožičala traktor na zimnú údržbu cesty na Salašky 
- Cena 1 moto hodina stroja 35 euro 
- Cena strojníka za 1 moto hodinu 6 euro 
- PHM si zabezpečuje obec Turecká z vlastného rozpočtu 

 
- Žiadosť o finalizáciu predaja parcely  CKN 167/5 o výmere 79 m2  z parcely č. EKN 5510/1 

vo vlastníctve obce Turecká -  Jaroslav Daniška –  
- bol vypracovaný aktuálny geometrický plán č. 1125/2020 z 23.11.2020 
- k predmetnej parcele bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve v roku 2007 



- obec  zverejní zámer  predať majetok obce Turecká  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa: rozšírenie využívania územia pri dome žiadateľa o predmetnú parcelu, nakoľko 
žiadateľ je vlastníkom susednej parcely a nehnuteľnosti - chaty na nej stojacej. Je teda 
zrejmé, že žiadateľ je jedinou osobou, ktorá by vedela predmetný pozemok efektívne 
využiť. 

- Zámer odpredaja predmetnej časti parcely je súčasťou tejto zápisnice a bude zverejnený 
aj na webe obce www.obecturecka.sk  

 
- Spoločnosť FINAG – požiadala o informáciu o územnom pláne obce, nakoľko na pozemku, 

ktorý spoločnosť vlastní by chceli realizovať výstavbu na pozemku za kaplnkou. 
- Dňa 04.11.2020 podal Jasenský Stanislav podnet na obecný úrad – prístrešok pre 

automobily vo vlastníctve Patrika Gregora. Obec následne vyzvala vlastníka 
nehnuteľnosti, aby predložil doklady, na základe ktorých realizoval stavbu. Patrik Gregor 
doručil dokumentáciu, avšak stavebný úrad ho vyzval o doplnenie, nakoľko predložené 
dokumenty nespĺňali náležitosti žiadosti o stavebné povolenie.  

 
- SSE – požiadala o spoluprácu pri informovaní o neoprávnenej montáži na stĺpoch 

elektrického vedenia. Na stĺpoch elektrického vedenia by sa nemali  nachádzať žiadne 
predmety vo vlastníctve inej osoby než SSE, resp. bez ich povolenia.  

 

- Voľba hlavného kontrolóra obce Turecká sa uskutoční 21.06.2021 
 

Ad 7 k bodu č. 8 
 
Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Turecká. 
 
V Tureckej, 15.02.2021 
 
Zapisovateľ:  Eva Turčanová 
 
Overovatelia: Ing. Mária Janovcová Homolová 
                         Ján Turčan 
 
 
Starosta obce : Ivan Janovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.02.2021 
 
Uznesenie č. 1/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje Program zasadnutia nasledovne: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 2/2021 
Obecné zastupiteľstvo  obce Turecká schvaľuje VZN č. 1/2021 o vymedzení úsekov miestnych 
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozdiel: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 3/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje zverejniť zámer ponechať majetok obce 
Turecká p.č. C – KN 256 do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa: rozšírenie využívania 
územia pri dome žiadateľky o predmetnú parcelu, nakoľko žiadateľka je vlastníčkou susednej 
parcely a rodinného domu na nej stojacej. Je teda zrejmé, že žiadateľka je jedinou osobou, 
ktorá by vedela predmetný pozemok efektívne využiť: 
 
Hlasovanie: 



Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 4/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje z dôvodu pandémie covid 19 zrušiť kultúrne 
a športové podujatia obce Turecká do začiatku augusta 2021: 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 5/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje Dohodu č. 20/26/010/15 s Úradom práce, soc. 
vecí a rodiny: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 6/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká berie na vedomie predložené žiadosti o dotácie: 
1. Úrad vlády SR – v roku 2020 podané žiadosť na opravu pamätníka SNP pri kultúrnom 

dome – žiadosť schválená v roku 2021 – pridelená dotácia vo výške 2000 euro 
2. Ministerstvo financií SR – v roku 2020 žiadosť na individuálne potreby obcí – rekonštrukcia 

autobusových zastávok – neschválená, nakoľko Ministerstvo financií SR v roku 2020 
zrušilo výzvu 

3. BBSK – v roku 2020 žiadosť na Halušky 2020 – nakoľko sa podujatie neuskutočnilo, žiadosť 
bola zrušená 

4. BBSK – v roku 2021 žiadosť na dopravné značenie – Bezpečne na cestách v obci Turecká – 
vyhodnotenie bude niekedy v priebehu marca 2021 

5. LESY SR š.p. OZ Slovenská Ľupča – žiadosť v roku 2021 o opravu miestnych komunikácií 
v obci Turecká 



6. BB RSC a BBSK – v roku 2021 – žiadosť o opravu miestnej komunikácie v Tureckej – časť 
od parkoviska. Na obec bolo doručené stanovisko BB RSC – sú si vedomí stavu uvedeného 
úseku, bol vypracovaný rozpočet na opravu uvedeného úseku. 

7. Environmentálny fond – žiadosť v roku 2021 na techniku pre rozvoj odpadového 
hospodárstva v obci – traktor + vlečka + nádoby na odpad – v súčasnosti sa žiadosti 
posudzujú 

 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
 
Uznesenie č. 7/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje Zmluvu č. 01/2020 o prenájme traktoru na 
zimnú údržbu ciest v obci s obcou Motyčky: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 8/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje zverejniť zámer predať majetok obce Turecká  
pre Jaroslava Danišku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: rozšírenie využívania územia pri 
dome žiadateľa o predmetnú parcelu, nakoľko žiadateľ je vlastníkom susednej parcely 
a rodinného domu na nej stojacej. Je teda zrejmé, že žiadateľ je jedinou osobou, ktorá by 
vedela predmetný pozemok efektívne využiť: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 9/2021 



Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje voľbu hlavného kontrolóra obce Turecká 
v termíne 21.06.2021: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - -- - - - - - - 
Zdržal sa: - - - - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
V Tureckej, 15.02.2021 
 
Zapisovateľ:  Eva Turčanová 
 
Overovatelia: Ing. Mária Janovcová Homolová 
                         Ján Turčan 
 
 
Starosta obce : Ivan Janovec 
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