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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

15.12.2019 

ZÁPISNICA 
 

      Prítomní : viď prezenčná listina 

 

1. Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedla starostka obce Ing. Viera Hanesová. 

Starostka všetkých uvítala a upozornila prítomných, že zasadnutie je nahrávané na 

diktafón. 

Na zasadnutí sa zúčastnili všetci poslanci obce Turčiansky Ďur. 

 

2. Schválenie programu 
Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur schvaľuje program zasadnutia OZ tak, 

že sa najprv uskutoční bod č.7 a potom bod č. 6. ktoré boli predložené  

a zverejnené v pozvánke.  

     Hlasovanie: ZA: M.Pálešová, R. Paulusová, I.Thomková, Ing. M.Skočík 

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  Zapisovateľ: Pálešová M. Overovatelia: Thomková I., Ing. Skočík M. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ 

 Z predošlého OZ boli splnené všetky uznesenia. 

 

5. Schválenie VZN č. 2/2019 
Starostka obce skonštatovala, že navrhnuté VZN č. 2/2019 na základe analýz 

a cenových nárastov služieb navýši sadzby a poplatky daní v nasledujúcom roku. 

     Hlasovanie: ZA: M.Pálešová, R. Paulusová, I.Thomková, Ing. M.Skočík 

     PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 
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6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu  

Kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková Dančová  vo svojom stanovisku 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2020, 2021 a 2022 vyjadrila súhlas a odporučila 

schváliť navrhnutý rozpočet. 

 

      

7. Schválenie rozpočtu na rok 2020, 2021 a 20022 

Zastupiteľstvo obce schválilo navrhnutý rozpočet tak, ako bol zverejnený na 

obecnej úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

Hlasovanie: ZA: M.Pálešová, R. Paulusová, I.Thomková, Ing. M.Skočík 

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

 

8.  Diskusia 

Starostka informovala poslancov, že obec musí pripraviť internú smernicu obce 

na odmeňovanie poslancov, tak aby bola vypracovaná podľa príslušného zákona. 

Smernicu začala vypracovávať HK spolu so starostkou. Ďalej informovala 

o projekte „Opravy strechy budovy úradu“, ktorý bol podaný cez MAS Turiec. 

Toto združenie odporučilo použiť projekt opäť v nasledujúci rok a znovu 

požiadať o dotáciu na opravu budovy. Priestory bývalého pohostinstva sa naďalej 

vypratávajú a z ekonomického hľadiska sa poslanci rozhodli odhlásiť elektrickú 

energiu v tejto časti budovy a zároveň odstaviť vodu. 

 Starostka poďakovala všetkým za účasť na OZ, zároveň poďakovala všetkým, 

ktorí boli akýmkoľvek spôsobom  nápomocní pri chode a zveľaďovaní obce, či už 

to bolo finančne, materiálne alebo aj pracovne.  

 

 

V Turčianskom Ďure 15.12.2019 

 

 

 

 

.......................................   ......................................... 
 Zapisovateľ       Overovateľ 

 

 

 

......................................   ........................................ 
 Starostka obce      Overovateľ 


