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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 

26.6.2020 

ZÁPISNICA 
 

      Prítomní : viď prezenčná listina 

 

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

Hanesová a  všetkých prítomných uvítala. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  Zapisovateľ: Thomková I. Overovatelia: Paulusová R., Ing. Skočík M.  

 

3. Schválenie programu 

Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur schvaľuje program 

zasadnutia OZ. 

      Hlasovanie: ZA: M.Pálešová, R.Paulusová, 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. 2/2020/5, ktoré je 

v riešení Stavebného úradu. Uzn. č.7/2020.5 – podkladový pracovný 

materiál VZN o chove, vodení a držaní psov bol pripravený kontrolórkou 

obce a odovzdaný na spracovanie. Uzn. č.9/2020/5 po obhliadke 

bleskozvodov p. Grígelom bolo navrhnuté riešenie opravy súčasných 

komponentov a doplnenie chýbajúcej časti na komínoch, stále je to 

v štádiu riešenia. Uzn. č.10/2020/5 – Správa ciest nedala povolenie firme 

3PO Slovakia, s. r. o. na parkovisko pri otoči a žiada toto odstrániť.  
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5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2019 

Odporúčanie obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 

Záverečného účtu obce Turčiansky Ďur za rok 2019 s výrokom: celoročné 

hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

 

6. Prerokovanie záverečného účtu obce a Výročnej správy za r. 2019 

Poslanci schválili záverečný účet bez výhrad. Výročná správa bola zaslaná 

poslancom aj audítorovi a on k nej vydal súhlasné stanovisko. 

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

 

7. Usmernenie v súvislosti s prípravou volieb do orgánov 

samosprávy obce 

Kandidátne listiny pre nových kandidátov sa nepodávajú, zaregistrovaní 

kandidáti do 19.2.2020 sú naďalej kandidátmi pre voľby, ktoré sa budú 

konať 3.10.2020. Podklady pre vzor hlasovacieho lístka budú znova 

podané na okresný úrad. Obec doručí do každej domácnosti oznámenie 

o konaní volieb. 

 

8. Proces štatistického sčítania domov a bytov 

V našom štáte prebieha od 1.6.2020 štatistické sčítanie domov a bytov a od 

budúceho roka sčítanie osôb. Obec dostala podklady, starostka absolvovala 

školenia  a pristúpi do štatistických systémov na spracovanie týchto údajov 

v priebehu tohto obdobia. 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

Poslanci schválili plán práce jednohlasne. 

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

            PROTI: 0 

     ZDRŽALO SA: 0 

 

10. Rôzne 

Poslankyňa pani Pálešová poprosila starostku obce o zverejnenie plagátu 

a odvysielanie pozvania v obecnom rozhlase pre našich občanov na 

hasičskú gulášku. Ďalšia žiadosť bola o oboznámení polície o ohlásení 

akcie. 
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11. Diskusia 

Starostka poďakovala všetkým ochotným občanom, ktorí pomáhali pri 

čistení potoka, ale aj pri kosení a čistení obecných priestorov. Poďakovala 

tiež poslancom a obyvateľom za účasť na OZ a ukončila schôdzu. 

 

 

 

 

V Turčianskom Ďure 26.6.2020 

 

 

      

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

 

 

 

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

 


