Uznesenie č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje opravu uznesenia č. 9/2017 prijatého na 2. zasadnutí OZ v Turčeku zo dňa
29.06.2017, v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku
schvaľuje odpredaj časti parcely C-KN 535/6 v k. ú. Horný Turček Ing. Kataríne Giertlovej
Žiačkovej a Danielovi Giertlimu podľa osobitného zreteľa.
z dôvodu dodržania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, na nasledovné nové znenie:
Obecné zastupiteľstvo v Turčeku:
schvaľuje zámer obce Turček previesť majetok - novovytvorený pozemok - parcely
registra “C” evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 535/7, o celkovej výmere 48
m2, druh pozemku - Trvalé trávne porasty, nachádzajúci sa v okrese Turčianske Teplice,
obec Turček, katastrálne územie Horný Turček, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku
od pozemku - parcely registra “C” evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 535/6, o
celkovej výmere 1028 m2, druh pozemku - Trvalé trávne porasty, nachádzajúci sa v okrese
Turčianske Teplice, obec Turček, katastrálne územie Horný Turček, zapísaného na LV č.
323 vedenom Okresným úradom Turčianske Teplice, katastrálnym odborom, a to na
základe geometrického plánu č. 92/2017 zo dňa 21.07.2017 vyhotoviteľ: GEOREALITY
Turčianske Teplice s. r. o., Osloboditeľov 15, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 43 887 708,
vyhotoveného Bc. Dušanom Bútorom, autorizačne overeného Ing. Ľubomírom Hankom
dňa 21.07.2017, úradne overeného Ing. Janou Cisárikovou za Okresný úrad Turčianske
Teplice, katastrálny odbor dňa 02.08.2017, číslo 170/2017 (ďalej len “pozemok”),
v prospech žiadateľov - Ing. Katarína Giertlová Žiačková, rod. Vojtková, nar. 30.09.1980 a
Daniel Giertli, nar. 16.05.1982, obaja trvale bytom Horný Turček č. 121, 038 48 Turček,
uvedených v žiadosti o odkúpenie časti CKN parcely č. 535/6 zo dňa 01.06.2017, v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Osobitný zreteľ – zdôvodnenie
Obec Turček sa rozhodla previesť svoj majetok – uvedený pozemok, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, na kupujúcich - Ing. Katarínu Giertlovú Žiačkovú a Daniela Giertliho;
kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená znaleckým posudkom číslo 54/2017 zo dňa
07.08.2017, vypracovaného Ing. Jánom Simonidesom, Ul. Slobody 323/1, Turčianske
Teplice, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913094, vo výške 235,- € (slovom: Dvestotridsaťpäť
eur) za celý predmet kúpy.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa, zdôvodňujúcim prevod uvedeného pozemku za
vyššie uvedených podmienok je skutočnosť, že pozemok sa nachádza v intraviláne obce
a v bezprostrednej blízkosti oplotenia nehnuteľností vo vlastníctve kupujúcich. Kupujúci

pozemok užívajú na základe nájomnej zmluvy zo dňa 22.02.2016, pravidelne ho udržiavajú
a čistia, v zime odhadzujú sneh a v lete kosia trávnik. Keďže okoloidúci tento priestor
neustále znečisťujú, kupujúci majú záujem prechod cez tento pozemok uzavrieť a tak
zabezpečiť jeho čistotu, a preto sa obec Turček rozhodla previesť uvedený pozemok práve
na kupujúcich.
Hlasovanie:
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