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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           
 

 

Dodatok č. II. k Rokovaciemu poriadku obce Turčiansky Ďur 

 

 

TRETIA ČASŤ 

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ROKOVANÍ OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

Čl. 20 

O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto 
viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania, 
stručné záznamy o diskusii (meno diskutujúceho, predmet príspevku a predložený návrh, 
prípadne vznesenú interpeláciu a jej odpoveď, znenie prijatých nariadení, prijaté 
uznesenia, údaje o hlasovaní. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta a určení 
overovatelia. 

Zápisnica sa musí vyhotoviť do 5 dní od konania obecného zastupiteľstva. 

Overenie zápisnice vykonajú určení overovatelia bez vyzvania v dobe medzi piatym 
a desiatym dňom, ktoré nasledujú po termíne zasadnutia. Ak majú overovatelia výhrady 
alebo doplnky k zneniu zápisnice, starosta zabezpečí ich zaznamenanie. Obecný úrad má 
povinnosť poskytnúť overovateľom pracovnú kópiu zápisnice. 

Overená a podpísaná zápisnica sa zverejní na obecnej tabuli a webovom sídle obce 
Turčiansky Ďur do 15 dní . 

Súčasťou textu overenej zápisnice je zoznam všetkých príloh, pričom prílohami sú všetky 
úplne texty a grafické dokumenty predložené Obecným úradom, spracovateľmi 
a predkladateľmi , prezenčná listina o účasti, výsledky hlasovania a uznesenie zo 
zasadania obecného zastupiteľstva. Všetky materiály z rokovaní obecného zastupiteľstva 
sa archivujú. 

Z  rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje  zvukový záznam, ktorý sa zverejňuje 
na webovom sídle obce najneskôr do 3  dní od konania OZ.  

Dodatok č. II k Všeobecne záväznému nariadeniu  „ Rokovací poriadok“ nadobúda 

účinnosť odo dňa schválenia OZ. 

Uznesenie č. 6/2021.12 – Obecné zastupiteľstvo obce Turčiansky Ďur schvaľuje Dodatok 

č. II k Rokovaciemu poriadku obce Turčiansky Ďur zo dňa 10.12. 2021. 
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Návrh  tohto dodatku č. II k Rokovaciemu poriadku obce zverejnený  na  

pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona  č.  369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

na  úradnej tabuli  obce  

 

na internetovej stránke  obce   

 

 

 

dňa 22.11.2021 

 

dňa 22.11.2021 

 

začiatok  lehoty  na  pripomienkovanie 

 

dňa 23.11.2021 

 

koniec  lehoty  na  pripomienkovanie 

 

 

dňa 03.12.2021 

Pripomienky  zasielať  

písomne na adresu: Obecný úrad , 038 43 Turčiansky Ďur č.6 

 

elektronicky  na  adresu: obecturcianskydur@centrum.sk 

 

 

 

Vyhodnotenie  pripomienok  k návrhu  dodatku č. II  uskutočnené 

  

 

04.12.2021 

Schválený dodatok 

 

na  na rokovaní  obecného zastupiteľstva 

 

dňa 10.12.2021 

 

vyhlásené vyvesením  na  úradnej tabuli  obce 

a na internetovej  stránke  obce  

 

dňa 10.12.2021 

 

účinné dňom 

 

10.12.2021 

 

 

Ing. Viera Hanesová            
starostka obce 


