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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 

21.2.2020 

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, s nasledovným doplnením. 

2a) Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 2b) Plán zasadnutí OZ na rok 2020  

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  Zapisovateľ: Paulusová R. Overovatelia: Pálešová M., Ing. Skočík M. 

 

4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ 

 Z predošlého OZ boli splnené všetky uznesenia. 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Turčiansky 

Ďur za rok 2019 

 Kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková Dančová vykonala túto činnosť, 

ktorej cieľom boli kontroly: stavu a výberu daní za rok 2019, kontrola 

čerpania verejných prostriedkov, kontrola čerpania grantu na hasičskú garáž, 
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kontrola evidovaných príjmov a výdavkov, kontrola pokladne, kontrola 

vedenia účtovníctva, kontrola stavu interných predpisov obce. 

Všetky kontroly boli ukončené v súlade so zákonom 357/2015 o finančnej 

kontrole, prijaté opatrenia a návrhy boli do konca sledovaného obdobia 

odstránené. 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2020 

HK obce predložila plán kontrolnej činnosti (príloha č.1), ktorý bol schválený.  

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0      

7. Zásady odmeňovania Obecného zastupiteľstva 

Zastupiteľstvo obce schválilo návrh zásad odmeňovania OZ (príloha č.2). 

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

8.  Krízový štáb CO našej obce 

Ing. Skočík oboznámil OZ s úlohou zriadiť členov Krízového štábu obce, 

ktorý bude pracovať v tomto zložení:    predseda KŠ - Viera Hanesová,        

tajomník - Skočík Michal, členovia - Pálešová Martina, Paulusová Renáta,  

Thomková Ivana. Pri tejto príležitosti bola vytvorená zriaďovacia listina KŠ. 

OZ zriaďuje KŠ obce. 

9. Plán zasadnutí OZ 

Starostka predložila poslancom plán schôdzí OZ na rok 2019. 

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

           

10.  Diskusia 

Starostka na základe žiadosti  firmy MATEO, s.r.o. predložila OZ na 

schválenie zmluvu o budúcej zmluve o nájme  predajne potravín. Poslanci 

skonštatovali, že potraviny sú pre našu obec potrebné a súhlasili 

s prevádzkovaním. Obec vyhotoví  návrh nájomnej zmluvy a obec zabezpečí 

zriadenie odberného miesta elektrickej energie a vody. Starostka dala hlasovať 

o návrhu. 

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 
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Poslankyňa Pálešová informovala o nefunkčnosti výhrevného telesa 

v kultúrnom dome. Do začiatku ďalšej vykurovacej sezóny bolo by potrebné 

vymeniť pec za iný druh vykurovania.  

Poslankyňa  Pálešová  predniesla  návrh  spôsobu  odmeňovania  starostky  za  

nadčas mimo pracovný úväzok. Spôsob odmeňovania: 4 krát ročne. Výška 

odmeny za štvrťrok bude OZ schvaľovať individuálne. 

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

OZ skonštatovalo, že do dnešného dňa firma 3PO Slovakia, s.r.o. i napriek 

niekoľkým písomným výzvam nereagovala na dotiahnutie dokumentácie 

k stavbe parkoviska- drobná stavba. 

Pani Hupková vložila do diskusie vlastný návrh na zabudovanie nevyužitého 

stĺpu pre bocianie hniezdo, zároveň sa ponúkla zistiť cenu a všetky náležitosti 

k jeho zrealizovaniu. 

 

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 21.2.2020 

 

 

 

 

      

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 


