
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.06.2021 o 17,30 

hod. 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. Voľba hlavného kontrolóra obce Turecká 
4. Úprava rozpočtu obce Turecká č. 1/2021 
5. Žiadosti občanov 
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:     Turčanová Eva 
Overovatelia zápisnice:   Stanislav Jasenský 
                                             Ing. Mária Janovcová Homolová 
 
Ad 3 k bodu č. 3 
Voľba hlavného kontrolóra obce Turecká 
 - v termíne do 04.06.2021 bola doručená 1 prihláška na voľbu hlavného kontrolóra obce 
Turecká 
 - dňa 07.06.2021 boli vyhodnotené všetky prihlášky – splnenie náležitostí prihlášky 
 - voľba hlavného kontrolóra obce Turecká prebehla tajným hlasovaním 
 - počet odovzdaných hlasovacích lístkov 5 
 - počet platných hlasovacích lístkov 5 
 - za hlavného kontrolóra obce Turecká bola zvolená Ing. Mgr. Zuzana Zánová 
 - nástup hlavného kontrolóra je 01.07.2021 
 
Ad 4 k bodu č. 4 
Úprava rozpočtu č. 1/2021 
 - návrh úpravy rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a poslancom OZ, hlavnej kontrolórke 
obce doručený mailom 
 - viď príloha 
 



Ad 5 k bodu č. 5 
Žiadosti občanov 
 - Nestlerová – dňa 09.06.2021 doručila stanovisko k prenájmu parcely č. C KN 256 – nemá 
záujem o prenájom podľa podmienok z uznesenia č. 14/2021 zo dňa 12.05.2021 
 
 - Fazekašová Marta – žiadosť o odpustenie poplatku KTV 
 
 - Plánka Zdenko – žiadosť o odpustenie poplatku KTV 
 
 - Mgr. Zdenko Vacke – žiadosť o zmenu sadzby dane z nehnuteľnosti z rekreačnej chaty na 
rodinný dom 
 
 - Čunderlík Marián – žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad 
 
 - Heger Branislav – žiadosť o zrušenie rozhodnutia na poplatok za komunálny odpad 
 
 
Ad 6 k bodu č. 6 
Rôzne 
Stavebný úrad – aktuálny vydané rozhodnutia a žiadosti o stavebné povolenia: 
 - Peter Šíp – predložil žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu rekreačnej chaty 
 - Miroslav Holinec – dňa 11.06.2021 vydané stavebné povolenie na stavbu: „Prestavba 
a prístavba rodinného domu a oporný múr“ 
 - Patrik Gregor a Harry Georg Oskar Wassermann – dňa 18.06.2021 sa uskutočnil štátny 
stavebný dohľad, kde sa na mieste zisťovali skutkové stavy – neboli dodržané vzdialenosti. 
Následne začne priestupkové konanie.  
 
 - Banskobystrický samosprávny kraj – odpoveď na žiadosť o opravu úseku cesty v Tureckej do 
plánu opráv ciest III. Triedy v roku 2021 – pripravili v spolupráci s Banskobystrickou 
regionálnou správou ciest podklady pre realizáciu opravy cesty III./2412 v ckm 2,409-2,824 
tak, aby sa predmetný úsek rekonštruoval v tomto roku. Dňa 02.06.2021 zahájili verejné 
obstarávanie na výber zhotoviteľa.  
 
 
 - Lesy SR š.p. OZ Slovenská Ľupča, Les SR š.p. generálne riaditeľstvo a Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – obec odoslala opätovne žiadosť 
o realizáciu regulácie vodného toku Ramžiná v obci Turecká 
 
 - Lesy SR š.p., žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu miestnych komunikácií – do dnešného 
dňa neprišlo žiadne stanovisko 
 
 - MADE spol s r.o. – dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. U1340/2013 – program URBIS 
 
 - Sociálna poisťovňa – dňa 23.06.2021 bude vykonaná kontrola za obdobie 01.01.2018-
30.04.2021 
 



 - Okresná prokuratúra  - previerka stavu zákonnosti v postupe obcí pri plnení povinností podľa 
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v súvislosti so zmenou právnej úpravy, ku 
ktorej došlo zákonom č. 184/2018 Z.z.  – obec odoslala stanovisko dňa 07.06.2021 
 
 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru – vyhlásenie času zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru od 21.06.2021, 12,00 hod do odvolania 
 
 - Obec Turecká zverejnila výzvu na predkladanie cenových ponúk – predmet obstarávania: 
Vykurovanie – rekonštrukcia a zlepšenie tepelnoizolačných vlastností požiarnych zbrojníc 
obce Turecká 
 
 - Dohody o kompostovaní biologického odpadu – poslanci OZ si rozdelili zmluvy medzi seba 
 
 - Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla – Ivan Janovec 
 
 - Stredoslovenská distribučná – oznámenie o prerušení dodávky el. energie dňa 29.06.2021 
od 8,00 do 13,30 
 
 - starosta obce dostal ústne sťažnosti od občanov na prvky pri ceste pred domom p. Frátrika. 
Je potrebné odstrániť materiál pri kraji vozovky, nakoľko sa bude realizovať nový asfaltový 
koberec a následne aj projekt dopravy. Pána Frátrika oslovia poslanci OZ Branislav Rýs a Ján 
Turčan.  
 
 - Cesta na Salašky pri TRAFE – realizovala sa oprava cesty ku chatám frézovaným materiálom 
z cesty od Koliby u Krištofa až po Staré Hory. Materiálom sa spevnila komunikácia, ako aj iné 
potrebné miesta smerom na Salašky. S obcou Turecká spolupracovali: OZ Salašky, Pozemkové 
spoločenstvo Turecká, Poľnohospodárske družstvo Podlavice, Lesy SR, vlastníci nehnuteľností 
zo Salšiek.  Prioritou pri oprave cesty bola ochrana života, zdravia obyvateľov ako aj majetku. 
Pri prefinancovaní uvedenej opravy sa budú podieľať: obec Turecká, OZ Salašky, Pozemkové 
spoločenstvo Turecká, vlastníci nehnuteľností zo Salašiek. 
 
 - obecná chata na Salaškách – je potrebná rekonštrukcia kúpeľne a vstupnej chodby. Stav je 
nevyhovujúci 
 
Ad 7 k bodu č. 8 
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
obce Turecká. 
 
V Tureckej, 21.06.2021 
 
Zapisovateľ: Turčanová Eva 
 
Overovatelia: Ing. Mária Janovcová Homolová 
 
                          Stanislav Jasenský 
 
Starosta obce: Ivan Janovec 



 
Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Turecká, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.06.2021  
 

 
Uznesenie č. 24/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje program zasadnutia nasledovne: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Stanislav Jasenský 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - -  
Zdržal sa: - - - -  
 
Uznesenie č. 25/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká: 
 
1. volí Ing. Mgr. Zuzanu Zánovú za hlavného kontrolóra obce, 
2. určuje hlavnému kontrolórovi plat vo výške podľa §18 c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, 
a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 
za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov štatistického úradu Slovenskej republiky 

 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Stanislav Jasenský 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - -  
Zdržal sa: - - - -  
 
Uznesenie č. 26/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje Úpravu rozpočtu č. 1/2021: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Stanislav Jasenský 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - -  
Zdržal sa: - - - -  
 



Uznesenie č. 27/2021 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatku za káblovú TV pre Fazekašovú Martu 
a Plánku Zdenka: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Stanislav Jasenský 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - -  
Zdržal sa: - - - -  
 
 
Uznesenie č. 28/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje pri platení dane z nehnuteľnosti zmenu druhu 
stavby na rodinný dom pre Mgr. Zdenka Vacke: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Stanislav Jasenský 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - -  
Zdržal sa: - - - -  
 
 
 
Uznesenie č. 29/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká rozhodlo pri žiadosti Ing. Branislava Hegera vo veci 
odvolania proti rozhodnutia nasledovne: 
 
Hlasovanie: 
Za: - - - - - -  - - - 
Proti: Ing. Milan Cisárik 
           Ing. Mária Janovcová Homolová 
           Stanislav Jasenský 
           Ing. Branislav Rýs 
           Ján Turčan 
Zdržal sa: - - - -  
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 30/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká rozhodlo pri žiadosti Mariana Čunderlíka vo veci 
odpustenia poplatku za komunálny odpad: 
 
Hlasovanie: 
Za: - - - - - -  - - - 
Proti: Ing. Milan Cisárik 
           Ing. Mária Janovcová Homolová 
           Stanislav Jasenský 
           Ing. Branislav Rýs 
           Ján Turčan 
Zdržal sa: - - - -  
 
 
 
Uznesenie č. 31/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká schvaľuje dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. U1340/2013 
so spoločnosťou MADE spol. s r.o.: 
 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Stanislav Jasenský 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - -  
Zdržal sa: - - - -  
 
Uznesenie č. 32/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká berie na vedomie stanovisko žiadateľa: Nestlerová 
Andrea  zo dňa 09.06.2021 k prenájmu parcely č. C KN 256 podľa podmienok z uznesenia č. 
14/2021 zo dňa 12.05.2021: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Stanislav Jasenský 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - -  
Zdržal sa: - - - -  
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 33/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Turecká berie na vedomie Dohodu o používaní súkromného 
motorového vozidla s Ivanom Janovcom zo dňa 26.05.2021: 
 
Hlasovanie: 
Za: Ing. Milan Cisárik 
       Ing. Mária Janovcová Homolová 
       Stanislav Jasenský 
       Ing. Branislav Rýs 
       Ján Turčan 
Proti: - - - - -  
Zdržal sa: - - - -  
 

V Tureckej, 21.06.2021 
 
Zapisovateľ: Turčanová Eva 
 
Overovatelia: Ing. Mária Janovcová Homolová 
 
                          Stanislav Jasenský 
 
Starosta obce: Ivan Janovec 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


