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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 

24. 6. 2021 

ZÁPISNICA 

 

Prítomní poslanci: p. Pálešová, p. Paulusová, p. Thomková, p. Ing. Skočík,   

Ospravedlnený: p. Lettrich 

       

1. Otvorenie 
 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva viedla starostka obce Ing. Viera 

Hanesová, ktorá privítala všetkých prítomných.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

  Zapisovateľ: Paulusová R.   Overovatelia: Pálešová M., Thomková I. 

 

3.  Schválenie programu 

Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur schvaľuje program zasadnutia 

tak, ako bol zverejnený v pozvánke a na webovej stránke obce. 

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 
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4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

Z predošlého OZ boli uznesenia splnené, okrem uznesenia č. 8/2021.3 

sledovanie spotreby el. energie, ktoré je v riešení. Uznesenie č. 10/2021.3 je 

vypracované čiastočne,  VZN o chove a držaní psov bude ešte doplnené po 

novelizácii zákona. Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur berie na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu záverečného 

účtu    obce za rok 2020 

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková Dančová odporučila 

Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu 

obce Turčiansky Ďur za rok 2020 s výrokom: celoročné hospodárenie 

schvaľuje bez výhrad. 

 

6. Prerokovanie záverečného účtu obce a Výročnej správy za r. 2020 

Návrh záverečného účtu predložila starostka obce poslancom v stanovenom 

termíne. Výročná správa bola zaslaná poslancom aj audítorovi a on k nej 

vydal súhlasné stanovisko, s ktorým boli všetci poslanci oboznámení. 

Poslanci OZ obce Turčiansky Ďur schválili záverečný účet bez výhrad. 

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur schvaľuje použitie prebytku 

hospodárenia obce v sume 6 032,22 EUR na tvorbu rezervného fondu. 

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

7. Výberové konanie na voľbu Hlavného kontrolóra obce 

60 dní pred skončením výkonu funkcie hlavnej kontrolórky obce bolo 

vyhlásené výberové konanie. Do stanoveného termínu bola zaevidovaná za 

týmto účelom  len jedna obálka, prihlásila sa Mgr. Hupková Dančová. 

Poslanci OZ zvolili na ďalšie funkčné obdobie za hlavnú kontrolórku Mgr. 
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Danielu  Hupkovú  a  odsúhlasili  navýšenie  jej  pracovného  času  na  14 

hodín/mesiac.  

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

8. Rôzne 

Poslanci boli informovaní starostkou obce o  : 

-  povinnom zmluvnom poistení hasičského auta-IVECA, technický preukaz 

doposiaľ nebol doručený ani ŠPZ 

  -  neplnení zmluvných podmienok prenajímateľom predajne potravín firme 

MEDIC LINE, s. r. o.  a preto im bola vypovedaná nájomná zmluva 

- ukončení štatistickej evidencie obyvateľov. Boli odovzdané preukazy 

asistentov, tablet, SIM karta Štatistickému úradu do Žiliny. Dotácia bola 

použitá na nákup kanc. potrieb a stoličiek do kancelárie. Zostatok 

z dotácie sa použije na odmenu sčítacej kontaktnej osobe. 

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

-  štátnom stavebnom dohľade, ktorý bol vykonaný v spolupráci s Ing. 

Hüberom 3. 6. 2021. Spoločný stavebný úrad vypracuje podklady a zašle  

stanovený postup pre vyriešenie stavebnej situácie pre firmu 3PO 

Slovakia a pre rodinu  Mohl. 

- spracovaní aktuálnych platových výmeroch k dani z nehnuteľnosti 

a poplatkoch za komunálny odpad 

-  stavebných zmenách v zadnej časti budovy Obecného úradu. Starostka 

poďakovala poslancovi Marošovi Lettrichovi a požiarničkám za ich 

pomoc a aktivitu pri budovaní novovzniknutých priestorov. 

-  kolaudácii požiarnickej garáže, ktorá sa zrealizuje po celkovom zateplení 

a rekonštrukcii celej budovy Obecného úradu. 

-  pripravovanej akcii pre deti a občanov 3. 7. 2021 – „Guláška" a požiadala 

o pomoc pri prípravných prácach. 
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-  nahlásení osoby doručovania na Krízový štáb CO v Martine v čase vojny 

a mimoriadnych opatrení. Ing. Michal Skočík sa podujal na túto pracovnú 

aktivitu.. 

-  návrhu na náhradu platu starostke obce za nevyčerpanú dovolenku za r. 

2019. Poslanci OZ obce Turčiansky Ďur odsúhlasili preplatenie náhrady 

platu starostky za nevyčerpanú dovolenku za rok 2019. 

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

    PROTI: 0 

    ZDRŽAL SA: 0 

9. Diskusia  

V diskusii vystúpila poslankyňa Martina Pálešová a informovala o potrebe  

osloviť stavebných odborníkov na stierkovanie novovzniknutých priestorov 

v budove obecného úradu . 

10. Záver 

Na záver starostka poďakovala za účasť a spoluprácu všetkým a ukončila 

schôdzu. 

 

 

V Turčianskom Ďure 24. 6. 2021 

      

 ......................................   .............................. 

 Zapisovateľ       Overovateľ 

 

 

   ..................................   ................................ 

 Starostka obce      Overovateľ              


