
1 

 

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 

8.5.2020 

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 traja poslanci obce Turčiansky Ďur, pani 

Paulusová bola ospravedlnená. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  Zapisovateľ: Ing. Skočík M. Overovatelia: Pálešová M., Thomková  

 

3. Schválenie programu 

Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur schvaľuje program 

zasadnutia OZ, s nasledovným doplnením. 

9a) Oprávnenie pre starostku obce schvaľovať zmeny schváleného 

rozpočtu 

 9b) Prehodnotenie VZN o psoch 

 9c) Rôzne 

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

 

4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ 
 Z predošlého OZ boli uznesenia splnené okrem Uzn. č. 6/2020/2,  

č.9/2020.2   a č.10/2020/2. Tieto budú predmetom rokovania. 
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5. Dokumentácia obce pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou 

Starostka oboznámila poslancov s dokumentáciou pri zásobovaní pitnou 

vodou, ktorú je potrebné doplniť, a ktorá sa bude ďalej riešiť na najbližšej 

schôdzi ako VZN č. 2/2020. 

 

6. Informácia o riešení krízových opatrení 

Poslanci dokumenty ohľadom hospodárskej mobilizácie dostali na 

preštudovanie – Opatrenie hospodárskej mobilizácie na území obce 

Turčiansky Ďur. Poslanci tieto materiály odsúhlasili a sú spracované v 

smernici. 

 

7. Projektová zmena hasičskej garáže 

Zmena projektovej dokumentácie s umiestnením garáže pre DHZ bola 

vypracovaná projektantom Ing. Jagelkom a predložená na schválenie OZ. 

Poslanci boli v rámci tohto programového bodu oboznámení aj s nákladmi 

na zmenu projektovej dokumentácie, ktoré predstavujú sumu cca 220€ bez 

DPH.  

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

8. Schválenie  VZN č.1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

K tomuto nariadeniu neboli doručené žiadne pripomienky. Návrh VZN 

č.1/2020 bolo schválené. 

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

 

9. Plat starostky obce 

Poslanci schválili úpravu platu starostky o 20% s účinnosťou od 

8.5.2020. 

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

 

9a) Oprávnenie pre starostku obce schvaľovať zmeny schváleného 

rozpočtu 

V súlade s § 11, odst. 4, písm, b) Zákona 369/1990 o obecnom zriadení 

obecné zastupiteľstvo splnomocňuje starostku obce vykonávať zmeny 

rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu – t. j. presun medzi položkami 

bežného rozpočtu s tým ,aby celkový objem výdajov bežného rozpočtu 
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ostal zachovaný. O zmenách rozpočtu bude starostka informovať vždy na 

ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Zmeny v kapitálovej oblasti ostávajú naďalej v kompetencii obecného 

zastupiteľstva.   
Hlasovanie: ZA: M.Pálešová, Ing. M.Skočík, I.Thomková,  

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

 

9b) Prehodnotenie VZN o psoch  

V tomto období máme po obci zvýšený pohyb detí, ktoré sú pre 

mimoriadnu situáciu doma. Kôli ich bezpečnosti a konfliktným situáciám 

pri strete so psami vznikla potreba prepracovať VZN o chove, vodení  

a držaní psov. OZ uložilo hlavnej kontrolórke Mgr. Hupkovej prepracovať 

VZN na základe novelizácie zákona č. 282/2002 Z. z. 

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

 

9c) Rôzne 

Prenájom obchodu: Nakoľko noví záujemcovia prestali komunikovať 

a nemajú doplnené administratívne náležitosti, obec prehodnotí ďalšiu 

spoluprácu. 

Prípojka vody: Poslanci prejednali vybudovanie podružného  vodomera 

k bývalému obchodu a odsúhlasili jeho realizáciu.   

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

  

 Bleskozvody na OÚ: Na budove OÚ sú poškodené bleskozvody, je 

potrebné to riešiť získaním cenovej ponuky na opravu. 

 

Znečistené okolie potoka: Na podnet občana, ktorý sa sťažoval na veľké 

znečistenie odpadkami popri potoku, sa starostka touto problematikou 

zaoberala a podujala sa  zorganizovať brigádu, aby tieto miesta boli 

vyčistené.  

 

Dokumentácia k stavbe parkoviska: Starostka opätovne vyzve pána Ing. 

Beneša, zodpovedného za stavebné projekty firmy 3PO Slovakia, s. r. o. 

k doriešeniu vzniknutej situácie.         
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10. Diskusia 
Na úrade sa začínajú hromadiť ústne upozornenia občanov o vypúšťaní 

žúmp na voľné priestranstvá, čím je hrubo porušovaný zákon  o vodách č. 

364/2004 Z. z. 

11. Záver 

Starostka poďakovala občanom, ktorí pomáhali pri výsadbe drevín pred 

Kultúrnym domom. Zároveň poďakovala členom DHZ Turčiansky Ďur za 

obstaranie a distribúciu rúšok pre občanov v mimoriadnej situácii. 

Poďakovala tiež poslancom za účasť na OZ a ukončila schôdzu. 

 

 

 

 

V Turčianskom Ďure 8.5.2020 

 

 

      

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

 

 

 

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

 


