
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo 12.05.2021 o 17,30 

v kultúrnom dome v Tureckej 

 

Prítomní: 
Starosta obce: Janovec Ivan 
Poslanci OZ:     viď prezenčná listina 
Hostia:               viď prezenčná listina 
Občania:            viď prezenčná listina 
 
Program:  
1. Uvítanie poslancov OZ, občanov, hostí 
2. Zapisovateľ zápisnice, overovatelia zápisnice 
3. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, platové pomery 
starostu obce na rok 2021 
4. Žiadosť o predaj pozemku obce – Ing. Jaroslav Daniška 
5. Žiadosť o prenájom pozemku obce – Andrea Nestlerová 
6. VZN o vymedzení úsekov  miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových 
vozidiel v obci, projekt dopravy v obci – aktuálne informácie 
7. Žiadosti o pridelenie dotácií v r. 2021, zmluvy 
8. Rôzne 
9. Diskusia 
10. Záver 
 
 
Doplnený program: 
1. Uvítanie poslancov OZ, občanov, hostí 
2. Zapisovateľ zápisnice, overovatelia zápisnice 
3. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, platové pomery 
starostu obce na rok 2021 
4. Žiadosť o predaj pozemku obce – Ing. Jaroslav Daniška 
5. Žiadosť o prenájom pozemku obce – Andrea Nestlerová 
6. VZN o vymedzení úsekov  miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových 
vozidiel v obci, projekt dopravy v obci – aktuálne informácie 
7. Žiadosti o pridelenie dotácií v r. 2021, zmluvy 
8. Rôzne 
9. Záverečný účet obce Turecká za rok 2020, Správa hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu 
obce za rok 2020 
10. Pokračovanie riešenia  žiadosti o úpravu cesty / koryta potoka v úseku od J. Čillíka po betónový 
most k Jasenským 
11. Diskusia 
12. 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: Ján Turčan 



                                        Ing. Branislav Rýs 
 
Ad 3 k bodu č. 3 
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, platové pomery 
starostu obce na rok 2021 
 
 - starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu – osobitnej komisií Oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov za rok 2020 
 - oznámenie bolo zverejnené na obecnej stránke dňa 26.04.2021 
 
Platové pomery starostu: 
 - zo zákona bol upravený plat starostu obce a hlavnej kontrolórky obce podľa priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve za rok 2020 
  
 
Ad 4 k bodu č. 4 
Žiadosť o predaj pozemku obce – Ing. Jaroslav Daniška 
 - na predošlom zasadnutí OZ sa schvaľoval zámer odpredaja pozemku parc. č. C KN 167/5 o výmere 79 
m2 vyčleneného geometrickým plánom č. 1125/2020 
 - zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na obecnej stránke a aj 
na úradnej tabuli obce 
 - do dnešného dňa neboli na obecný úrad v Tureckej doručené žiadne pripomienky 
 - cena za odpredaj uvedeného pozemku:  návrh 16,60 euro 
 - obecný právnik vypracuje kúpno predajnú zmluvu a návrh na vklad – pred podpisom zaslať na 
vedomie poslancom OZ 
 
Ad 5 k bodu č. 5 
Žiadosť o prenájom pozemku obce – Andrea Nestlerová 
 - zámer ponechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
obecnej stránke a na úradnej tabuli obce 
 - do dnešného dňa neboli na obecný úrad v Tureckej doručené žiadne pripomienky 
 - výška nájmu: 0,50 euro/m2/rok 
 - zmluvu vypracuje obecný právnik – zahrnie 3 mesačnú výpovednú lehotu, zmluva bude na dobu 
neurčitú – zmluva sa zašle pred podpisom poslancom OZ na pripomienkovanie 
 
Ad 6 k bodu č. 6 
VZN o vymedzení úsekov  miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových 
vozidiel v obci, projekt dopravy v obci – aktuálne informácie 
 - VZN bolo zverejnené na obecnej stránke a na úradnej tabuli obce 
 - do dnešného dňa neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky 
 - VZN bolo odoslané obecnému právnikovi – stanovisko: VZN je v súlade s aktuálnou legislatívou 
 - VZN bude následne premietnuté do projektu dopravy obce Turecká – v súčasnosti v príprave 
 - následne po vypracovaní kompletného Projektu bude projekt predložený na schválenie na Okresný 
úrad Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo PZ – dopravný inšpektorát, Regionálnu správu ciest Banská 
Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj 
 - v projekte bude doplnené parkovanie oproti kultúrnemu domu – šikmé parkovanie 
 
 
Ad 7 k bodu č. 7 
Žiadosti o pridelenie dotácií v r. 2021, zmluvy 
 - Banskobystrický samosprávny kraj – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravné značenie v obci – 
odsúhlasená dotácia vo výške 2000 euro 



 - Environmentálny fond – žiadosť o dotáciu na nákup komunálnej techniky – do dnešného dňa 
neprebehlo vyhodnotenie 
 - Environmentálny fond – žiadosť o dotáciu na úhradu nákladov spojených s manipuláciou s odpadmi. 
Miera vytriedenia odpadu v obci Turecká za rok 2020 bola 42,45 %.  Celkové množstvo vzniknutých 
odpadov bolo 50,74 tony a z toho zrecyklovaných komunálnych odpadov bolo 21,54 tony. 
 - Lesy SR š.p. – žiadosť o dotáciu na opravu miestnych komunikácií – žiadosť je zaregistrovaná 
a následne bude posudzovaná 
 - Lesy SR š.p. – žiadosť o reguláciu potoka – stanovisko zo Slovenskej Ľupče – nie sú vyhradené finančné 
prostriedky – žiadosť zaslať na Generálne riaditeľstvo 
 - Úrad vlády SR – zmluva o poskytnutí dotácie na úpravu vojnových hrobov, č. CEZ: UV SR 90/2021 
 - DPO SR  - zmluva o poskytnutí dotácie pre hasičský zbor obce Turecká č. 1421258 
 - SSE – dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny 
 
Ad 8 k bodu č. 8 
Rôzne 
 - cenová ponuka na vývoz kuchynského odpadu – obec zatiaľ pristúpi k podpisu dohôd s vlastníkmi 
nehnuteľnosti v obci Turecká o domácom kompostovaní 
 
 - Okresný úrad Banská Bystrica – pozemkový a lestný odbor – vyzýva k starostlivosti o pozemky 
 
 - Aktivační pracovníci opäť pracujú od 01.05.2021 
 
 - Regionálna správa ciest Banská Bystrica – žiadosť o opravu cesty po otočku autobusu 
 
 - od 01.03.2021 budú mať zamestnanci OÚ stravné formou finančného príspevku 
 
 - Sčítanie obyvateľov – od 03.05.2021 do 13.06.2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov. Sčítacím 
asistentom v obci Turecká je Turčanová Eva. Kontaktné miesto je vytvorené na obecnom úrade 
v Tureckej. 
 
 - starosta obce používa vlastné osobné auto na pracovné účely – budú preplácané cestovné náhrady 
v zmysle zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov 
 
 - Zimná údržba ciest v obci Turecká – Strojník Milan Makovník st. uskutočnil 78 hodín pri stroji HON -
údržba ciest a stroja. Za zimnú sezónu sa spotrebovalo 220 l nafty. Obec Motyčky za zimnú údržbu 
vyfakturovala 331 euro, strojníci z obce Motyčky: Ivan Bulla, Ivan Arvay. Starosta poďakoval strojníkom 
a obci Motyčky za spoluprácu. 
 
 - dňa 21.06.2021 sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce Turecká 
 
 - rodina. Slovenčiaková zo Starých Hôr – vyčistili koryto potoka od Starých Hôr po tabuľu obce Turecká. 
Veľmi pekne im ďakujeme. Starosta odviezol a vyseparoval vzniknutý odpad 
 
 - Ing. Mária Janovcová Homolová – skrášlila okolie telefónneho stĺpa  kvetinovým záhonom – veľmi 
pekne ďakujeme 
 
Ad 9 k bodu č. 9 
Záverečný účet obce Turecká za rok 2020 
 - so Záverečným účtom obce Turecká za rok 2020 oboznámila prítomných Eva Turčanová 
 - Hlavná kontrolórka obce p. Zánová vypracovala Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020 
 



Ad 10 k bodu č. 10 
Pokračovanie riešenia  žiadosti o úpravu cesty / koryta potoka v úseku od J. Čillíka po betónový 
most k Jasenským 
  - starosta komunikoval s obyvateľmi ohrozenej lokality 
 - príčinou  poškodenia miestnej komunikácie je vodný tok Ramžiná 
 - Lesy SR š.p. nemajú vyčlenené finančné prostriedky na reguláciu potoka 
 - najlepším riešením by bolo vybetónovanie 
 - na najbližšom zasadnutí OZ sa stanovia postupy a termíny realizácie opravy uvedeného úseku 
 
 
Ad 11 k bodu č. 12 
Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Turecká. 
 
 
V Tureckej, 12.05.2021 
 
 
Zapisovateľ: Eva Turčanová 
 
Overovatelia: Ján Turčan 
 
                         Ing. Branislav Rýs 
 
 
Starosta obce:  Ivan Janovec 
 
 
 
 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo 12.05.2021 o 17,30 

v kultúrnom dome v Tureckej 

 
 
 
Uznesenie č. 10/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje doplnený program nasledovne: 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
 
Uznesenie č. 11/2021 



Obecné zastupiteľstvo obce Turecká berie na vedomie Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov starostu obce a jeho manželky: 
 
 Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 12/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká berie na vedomie úpravu platov  pre starostu obce a hlavnú 
kontrolórku obce od  01.01.2021 podľa aktuálnej priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 
2020: 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 13/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje odpredaj pozemku parc. č. C KN 167/5 o výmere 79 m2  
pre Jaroslava Danišku vo výške 16,60 euro/m2: 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 14/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje prenájom pozemku, parc. č. C KN 256 o výmere 225 m2 
pre Andreu Nestlerovú v cene 0,50 euro/m2/rok na dobu neurčitú: 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 



Uznesenie č. 15/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje zmluvu s Úradom vlády SR č. CEZ:UV SR 90/2021 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 16/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje zmluvu s DPO SR č. 1421258: 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
 
Uznesenie č. 17/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje dodatok č. 1 k platnej zmluve o združenej dodávke 
elektriny s Stredoslovenskou energetikou a.s. 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 18/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje poskytnúť cestovné náhrady pre starostu obce Turecká 
v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z.: 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 19/2021 



Obecné zastupiteľstvo obce Turecká berie na vedomie správu hlavnej kontrolórke obce k Záverečnému 
účtu obce Turecká za rok 2020: 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 20/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad: 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 21/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje Záverečný účet obce Turecká za rok 2020: 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 22/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 415 euro: 
 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 
      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
Uznesenie č. 23/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje prevod finančných prostriedkov z roku 2020: 
Hlasovanie:  
Za: Ing. Milan Cisárik 
      Ing Mária Janovcová Homolová 
      Ing. Branislav Rýs 



      Ján Turčan 
Proti: - - -  -  
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnený: Stanislav Jasenský 
 
V Tureckej, 12.05.2021 
 
 
Zapisovateľ: Eva Turčanová 
 
Overovatelia: Ján Turčan 
 
                         Ing. Branislav Rýs 
 
 
Starosta obce:  Ivan Janovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


