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Obec Turčiansky Ďur 

    Telefón : 043 493 3208 (pevná linka)          Obec Turčiansky Ďur 
     0904 137 682 (mobil)          Turčiansky Ďur 6 

  Mail: obecturcianskydur@centrum.sk                              038 43 Kláštor pod Znievom 

  Web: www.turcianskydur.sk           
 

       

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

29.11.2019 

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, 

ako bol predložený a zverejnený 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: Ing. Skočík M. Overovatelia: Thomková I., Paulusová R. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ 

Realizácia investičnej akcie, podanie žiadosti  o nenávratný príspevok- žiadosť 

zaslaná so všetkými podkladmi. 

Kontrola uznesení z 19.7.2019  

Žiadosť na doplnkové voľby na 1 poslanca OZ- splnené.  Voľby sa uskutočnia 4.4. 

2020. Všetky uznesenia z 19.7. 2019 boli splnené. 

Uznesenie zo zasadnutia OZ 14.4.2019 polámaný prejazd medzi bytovkami č. 29-

30. Nedoriešené. Pán Kuzmány nereaguje na starostku Ing. Hanesovú. OZ sa 

zhodlo na zdokumentovaní poškodenej časti cesty medzi bytovkami č. 29-30. 
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Žiadosť o vypílenie stromov pred bytovkou č.30 - zamietnuté, nakoľko strom je 

živý a bez poškodenia. OZ následne odporučí žiadateľovi napísať žiadosť o 

vypílenie smreku v písomnej forme. 

 

 

5. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obce Turčiansky Ďur 

K dodatku neboli žiadne výhrady ani pripomienky. 

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

     PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

6. Správa o kontrole HK 

Kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková Dančová  vykonala finančnú               

kontrolu obce, ktorej cieľom bolo: 

     a) kontrola stavu výberu daní a poplatkov za rok 2019 

           b) kontrola čerpania verejných prostriedkov 

           c) kontrola čerpania grantu na výstavbu hasičskej garáže 

     Finančnou kontrolou bolo zistené nasledovné: 

1. Predpis výberu daní na rok 2019 bol 4215,16 € a výber k dátumu 7.11. 2019 

kontroly bol 3904 € čo predstavuje 93 %. 
2. Dotácie na komunikácie, životné prostredie, registre adries a registre 

obyvateľstva vo výške 103,13 € boli účelovo vyčerpané v plnej výške. 
3. Na výstavbu garáže ku dňu kontroly, neboli prostriedky dotácie vyčerpané. 
Doterajšie výdaje súvisiace s projektovou dokumentáciou a verejným 

obstarávaním vo výške 1114 € boli uhradené z rozpočtu obce za rok 2018. 

      

7. Smernica o kontrole činností v rámci OÚ 

K smernici neboli žiadne pripomienky.  

 

8. Pracovný návrh VZN č.2/2019 

K pracovnému návrhu nie sú žiadne pripomienky. Návrh je zverejnený na obecnej 

webovej stránke ako aj na obecnej úradnej tabuli a občania môžu pripomienkovať 

do 5.12.2019  písomnou formou.  

 

9. Návrh rozpočtu na rok 2020, 2021, 2022 

 Poslanci OZ dostali návrh na preštudovanie. Schvaľovanie rozpočtu bude na 

najbližšom zasadnutí OZ. Návrh je zverejnený na obecnej webovej stránke ako aj 

na obecnej úradnej tabuli. 
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10.  Príprava ,,Posedenie s Mikulášom´´ 

Posedenie s Mikulášom bude dňa 7.12.2019 o 17:00 hod v kultúrnom dome v 

Turčianskom Ďure. Rozposlané budú aj pozvánky jubilantom. 

 

11.  Diskusia 

Starostka poďakovala všetkým za účasť na OZ, za  pomoc pri upratovacích 

prácach, pri zveľaďovaní okolia obecného úradu, kultúrneho domu a obecných 

priestorov.  

 

 

 

V Turčianskom Ďure 29.11.2019 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


