
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.10.2020 o 17,30 

v kultúrnom dome v Tureckej 

 

 
Prítomní: 
Starosta obce:  Ivan Janovec 
Poslanci OZ:      viď prezenčná listina 
Hostia:               viď prezenčná listina 
Občania:            viď prezenčná listina 
 
Program: 
1. Uvítanie poslancov OZ, hostí, občanov 
2. Zapisovateľ zápisnice, overovatelia zápisnice 
3. Návrh rozpočtu na roky 2021-2024 
4. VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
5. Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2019 
6. Výročná správa obce Turecká za rok 2019 
7. Zásady vybavovania sťažnosti 
8. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, parc. č. C KN 256 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
Ad 1 k bodu č. 1 
Starosta obce Turecká privítal všetkých prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce 
Turecká. 
 
Ad 2 k bodu č. 2 
Zapisovateľ zápisnice: Ján Turčan 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Cisárik 
                                           Ing. Mária Janovcová Homolová 
 
Ad 3 k bodu č. 3 
Návrh rozpočtu na roky 2021-2024 
 - Návrh rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice 
  
Správa hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu na roky 2021-2024 – viď prílohe 
 
Ad 4 k bodu č. 4 
Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
 - zmena poplatku za komunálny odpad 0,068 euro/1 deň, t.j. 24,82 euro / rok/osoba 
 
VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
 - VZN vypracovala kancelária obecného právnika s prihliadnutím na aktuálne právne predpisy 
 - uvedené VZN rieši aj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
 - obec Turecká bude oslovovať vlastníkov  nehnuteľnosti a uzatvárať dohody o kompostovaní 



Ad 5 k bodu č. 5 
Správa audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2019 
 - dňa 05.10. 2020 Ing. Kútiková uskutočnila audit účtovnej závierky za rok 2019 
 - Správa audítora tvorí prílohu tejto zápisnice 
 
Ad 6 k bodu č. 6 
Výročná správa obce Turecká za rok 2019 
 - výročná správa bola vypracovaná podľa účtovnej závierky za rok 2019 
 
Ad 7 k bodu č. 7 
Zásady vybavovania sťažnosti 
 - uvedené zásady vypracovala kancelária obecného právnika 
 - zásady budú zverejnené na obecnej stránke www.obecturecka.sk 
 
Ad 8 k bodu č. 8 
Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, parc. č. C KN 256, Andrea Nestlerová 
 - je potrebné vypracovať a zistiť s obecným právnikom  podmienky prenájmu a návrh  nájomnej 
zmluvy – kancelária obecného právnika 
 
Ad 9 k bod u č. 9 
Rôzne 
 - Orange – zmluvy o službách  
 
 - ENVI_PAK – Príloha č. 1 k zmluve č. SZH1115201507 
 
 - Sčítanie domov a bytov  - v obci bolo zrealizované, E. Turčanová 
 - Sčítanie obyvateľov – bude prebiehať v roku 2021 – realizovať bude kontaktná osoba: Eva Turčanová, 
ktorá bude vykonávať aj funkciu stacionárneho aj mobilného asistenta sčítania obyvateľov 
 
 - zaradenie členov do DHZO: Martin Nestler, Michal Leštinský, Ľubomír Funiak 
 
 - 14.10.2020 – zásah hasičov DHZO  - pomoc pri vyliatí rieky HRON  – Zvolen, Podborová, starosta  
poďakoval členom DHZO - Michal Čillík, Ivan Janovec, Michal Leštinský, Ľubomír Funiak, Branislav Čillík 
za pomoc a účasť na zásahu 
 
 - Plán výcviku DHZO 2021/2022 – výzva na odborné školenie v Lešti – plánované v mesiaci december 
2020 
 
 - Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov – realizoval. P. Debnár 31.07.2020, správa o revízií 
hydrantov 
 
 - Ohlásenie drobnej stavby – p. Holinec – čakáme na podanie žiadosti o stavebné povolenie, nakoľko 
stavba si vyžaduje stavebné povolenie , žiadosť o ohlásenie drobnej stavby bola zamietnutá 
 
 - CVČ – Slovenské misijné hnutie, INTEXCOM, ZŠ Staré Hory – žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti z 
obce 
 
 - Kalendár podujatí: 
05.12.2020  - Mikuláš 
13.12.2020 – Jubilanti 
28.12.2020 – stolný tenis 

http://www.obecturecka.sk/


 - rozhodnutie o organizovaní podujatí sa vzhľadom k aktuálnej situácií COVID 19  dohodne na 
najbližšom zasadnutí OZ 
 
 - v obci je zavedený kamerový systém – zberné stredisko (centrálne parkovisko) a obecný úrad – 
v zmysle GDPR 
 
 - zimná údržba – budeme pokračovať v údržbe aj na Salašky. Obecný HON je poruchový a stále sa musí 
opravovať. Starosta navrhol možnosť  prenájmu traktora od obce Motyčky, aby sme lepšie zvládali 
zimnú údržbu ciest a pomohli údržbe ciest s HONom. – podmienky uvedie starosta obce na najbližšom 
zasadnutí OZ. 
 
 - Termín zasadnutie OZ: 16.11.2020 o 17,30 Kultúrny dom 
 
 - Ing. Cisárik – zaslal mailovou formou starostovi obce žiadosť o zabezpečenie opravy koryta potoka 
v úseku medzi dreveným mostom vedúcim k domu 248 a domom 260. Starosta obce prečítal 
uvedenú žiadosť v znení: 
 Posielam žiadosť o zabezpečenie opravy koryta potoka v úseku medzi dreveným mostom vedúcim 
k nášmu domu /Turecka 348 / a domom p. Čillika /Jarko/ 
Posielam foto, kde je vidieť, ze prišlo k poškodeniu existujúceho koryta /ten vrchný kus dreva sa 
samovoľne zrútil do potoka /.  
Zostatková drevená konštrukcia v celom uvedenom úseku je už úplne prehnitá a teda funkčnosť a 
kvalita prístupovej cesty vedúcej povedľa daného koryta je v kritickom stave. 
Uvedene navrhujem prejednať na nasledujúcom OZ. 
Uvedenú žiadosť prejednalo obecné zastupiteľstvo v diskusii. - Ing. Cisárik – upozornil na skutočnosť, 
ze kvalita pristupovych ciest a aj vsetky suvisiace nalezitosti, by mali byt v prvom rade v zaujme obci, 
a hlavne aj v takych pripadoch, ked ine dotknute institucie nie su schopne, alebo ochotne to riesit. 
Jedna sa tu o kvalitu zivota obcanov, ktori odvadzaju dane zo svojich prijmov a zasluzia si, aby im to 
bolo reciprocne vratene, v podobe zabezpecenia zakladnych a potrebnych podmienok na slusne 
byvanie a zivot, co v pripade pristupovych ciest v tejto dobe je viac ako nevyhnutne. Ak ina moznost 
nie je, tak v tomto pripade je nevyhnutne konat v ramci obecnych moznosti, a zabezpecit a vyclenit 
na to potrebne zdroje. Samozrejme, ak su v obci aj iné takéto pripady, tak to treba predložiť na 
zastupitelstve a riesit to, uviedol Ing. Cisárik 
 
Uvedená komunikácia neodznela na rokovaní obecného zastupiteľstva. Odznela v mailovej 
komunikácií medzi starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva.  
 
Obec nemá v kompetencií spravovať majetok, ani použiť finančné prostriedky obce do majetku, ktorý 
nie je vo vlastníctve obce. Vodný tok spravujú LESY SR š.p. Potok podmýva a poškodzuje  obecnú 
prístupovú komunikáciu, na čo starosta obce upozornil listom LESY SR š.p, GR Lesov ako aj 
Ministerstvo pôdohospodárstva. Doposiaľ sme nedostali odpoveď. V obci je potrebné realizovať 
mnohé ďalšie miesta, kde potok podmýva a poškodzuje nehnuteľnosti.  Dohodli sme sa na obhliadke 
miesta 16.10.2020 o 16 30 hod, 
 
 - Integrovaná stratégia územia obce – aktivitu koordinuje BBSK , je potrebné určiť základnú myšlienku 
projektov na budúce obdobie 2021-2028.  Na najbližšom zasadnutí OZ sa stanovia návrhy  projektov. 
 
 - Dňa 14.10.2020 bol zrušený CO sklad 
 
Ad 10 k bodu č. 11 
Starosta obce poďakoval za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Turecká. 
 
 



V Tureckej, 15.10.2020 
Zapisovateľ zápisnice: Ján Turčan 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Cisárik 
                                           Ing. Mária Janovcová Homolová 
 
 
Starosta obce: Ivan Janovec 
 
 

Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.10.2020 o 17,30 

v kultúrnom dome v Tureckej 

 

Uznesenie č. 32/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje program zasadnutia nasledovne: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
 
Uznesenie č. 33/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra 
k Návrhu rozpočtu obce Turecká na roky 2021 a obdobie 2022-2023 : 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
 
Uznesenie č. 34/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká: 
 
Schvaľuje : 
 - Návrh rozpočtu na rok 2021 
 
Berie na vedomie: 
 - návrh rozpočtov na roky 2020-2024 
 



 
Hlasovanie: 
Za:  Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: Ing.  Milan Cisárik 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
Uznesenie č. 35/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje  Návrh: VZN č. 3/2020 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
Uznesenie č. 36/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Turecká: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
 
 
 
Uznesenie č. 37/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká berie na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia ročnej 
účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za účtovné 
obdobie končiace 31.12.2019: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 



Uznesenie č. 38/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje Výročnú správu obce Turecká za rok 2019: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
 
Uznesenie č. 39/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje Zásady vybavovania sťažností: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
Uznesenie č. 40/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje zmluvy Orange: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
 
Uznesenie č. 41/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje  ENVI- PAK Príloha č. 1 k zmluve č. SZH1115201507 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
 
Uznesenie č. 42/2020 



Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje zaradenia do DHZO: 
 - Michal Leštinský – člen 
 - Martin Nestler – člen 
 - Ľubomír Funiak – člen 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
Uznesenie č. 43/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ: 
Slovenské misijné hnutie, INTEXCOM, ZŠ Staré Hory 
  
 
Hlasovanie: 
Za: Ing Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - - - 
Zdržal sa: - - - -  
Ospravedlnení: Stanislav Jasenský 
                             Ing. Branislav Rýs 
 
 
 
 
 
 
 
V Tureckej, 15.10.2020 
Zapisovateľ zápisnice: Ján Turčan 
 
Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Cisárik 
                                           Ing. Mária Janovcová Homolová 
 
 
Starosta obce: Ivan Janovec 
 
 
 
 
 
 
 
 


