
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 

10. 12. 2021 

ZÁPISNICA 

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

Ospravedlnení: p. Thomková 

1. Otvorenie 

Starostka obce privítala prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce. 

2. Schválenie programu 

Poslanci schválili program. 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, M. Lettrich, R. Paulusová, M. Skočík 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

3. Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice 

Zapisovatel': Skočík M., Overovatelia: Lettrich M., Palešová M. 
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4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ 

Starostka informovala, že z predošlého OZ boli všetky uznesenia splnené. 

5. Prerokovanie a schválenie zmeny rozpočtu v roku 2021. 

Starostka obce informovala poslancov, o navýšení 5% spoluúčasti na 

projekte z environmentálneho fondu. Dôvodom navýšenia bola vyššia suma 

po prepočítaní vstupných nákladov. Táto čiastka činí 200,81 eur. Poslanci 

schválili zvýšenie. 

 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, M. Lettrich, M. Skočík, R. Paulusová 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o používaní pyrotechnických 

výrobkov na území obce Turčiansky Ďur.  

 

VZN bolo schválené, nakoľko neboli žiadne pripomienky zo strany 

obyvateľov obce a ani poslancov. 

 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, M. Lettrich, M. Skočík, R. Paulusová 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

7. Prerokovanie a schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 

Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh. Poslanci schválili plán kontrolnej 

činnosti v takom znení, ako bol podaný.  

 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, M. Lettrich, M. Skočík, R. Paulusová 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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8. Prerokovanie a schválenie návrhu Dodatku č. II Rokovacieho 

poriadku. 

 

Došlo k zmene rokovacieho poriadku. Zmena rokovacieho poriadku bola 

schválená. Dodatok je zverejnený na webovej stránke obce. 

 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, M. Lettrich, M. Skočík, R. Paulusová 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

9. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce 

na roky 2022, 2023, 2024. 

Kontrolórka obce predniesla odborné stanovisko k rozpočtu obce a 

odporučila OZ schváliť rozpočet. Rozpočet na roky 2022, 2023, 2024 bol 

schválený.  

  

     Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, M. Lettrich, M. Skočík, R. Paulusová 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

10.  Rôzne. 

- spoločnosť Koruna, zamietla zriadiť v našej obci prevádzku. 

- p. starostka podala návrh na novú zmluvu s novým potenciálnym 

prevádzkovateľom predajne potravín 

- potreba vybaviť sociálnym zariadením priestory budúceho obchodu 

- výmena stĺpu pri firme 3PO Slovakia s. r. o., bez účasti obce 

- návrh na kúpu nového držiaka na vlajku, nakoľko starý držiak je 

poškodený koróziou, a mohla by poškodiť novú fasádu na obecnom 

úrade 

- zastrešenie vchodu do obecného úradu, boli nám poskytnuté 3 cenové 

ponuky  
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- poďakovanie pani starostky, všetkým osobám, ktoré pomáhali pri 

rozdávaní mikulášskych balíčkov pre deti a balíkov pre jubilantov 

- firma TENDERnet s. r. o. vysúťažila ceny vývozu komunálneho 

odpadu na roky 2022-2025 

- poďakovanie pani starostky osobám, ktoré pomáhali počas celého 

roka, pri budovaní, zveľaďovaní obce a iných aktivitách 

- podanie správy HK z finančnej kontroly podľa plánu práce 

- obec dostala ponuku na mobilný rozhlas - pani starostka dostala 

poverenie zistiť viac informácií k tejto veci 

- poďakovanie pani Hupkovej, ktorá darovala finančný dar hasičom na 

vybavenie hasičskej garáže 

- návrh pána poslanca Lettricha, o zavedenie kamerového systému 

v priestoroch obecného úradu 

 

10. Záver 

Na záver starostka poďakovala za účasť' a spoluprácu všetkým a ukončila 

zasadnutie OZ. 

V Turčianskom Dure 10.12.2021 

        

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

 Zapisovateľ      Overovateľ 

 

 

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

  Starostka obce      Overovateľ              

 

   

 


