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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 

18. 2. 2022 

ZÁPISNICA 

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

Ospravedlnený: p. Lettrich 

1. Otvorenie 

Starostka obce privítala prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce. 

2. Schválenie programu 

Poslanci schválili program. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

3. Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice 

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

Starostka informovala, že z predošlého OZ boli  uznesenia splnené, okrem 

uznesenia č. 15/2021.12, ktoré je ešte v riešení.  

 

5. Návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2022. 

18. 02. 2022  23. 09. 2022 

22. 04. 2022  04. 11. 2022 

10. 06. 2022  09. 12. 2022 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

6. Drobný stavebný odpad - Brantner.  

Firma Brantner Fatra s. r. o., poslala cenník za zneškodnenie drobného 

stavebného odpadu na rok 2022, kde zdvihli cenu na 60,-€ za tonu. 

Uvedená cena bude zapracovaná do nového VZN o komunálnom odpade. 

7. Poistenie budovy KD 

Starostka požiadala poisťovňu Allianz o vypracovanie návrhu poistky pre 

Kultúrny dom. Návrh poistky zohľadnil odhadovanú sumu budovy na  

150.000,-€. Poisťovňa Allianz ponúkla výhodné poistenie v jednej sume 

pre budovu KD a OÚ. Táto ročná poistka bola navrhnutá v  sume 

542,67€. Starostka dala o tomto návrhu výšky poistky hlasovať. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

8. Dokončovacie práce na budove OÚ. 

OZ skonštatovalo, že fasáda a strecha OÚ sú dokončené. Ovšem ku 

kolaudácii budovy je potrebné ešte zastrešenie schodov, zábradlie na 

jednotlivé schodištia a funkčné bleskozvody.  
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OZ zobralo na vedomie informáciu o zverejnení predbežnej Zmluvy 

o zhotovení vecí na zákazku.  Výberovým konaním bola vybratá ponuka v 

sume 4475€ s DPH. 

Starostka predložila  OZ informáciu o výberovom konaní na zhotoviteľa 

schodištného zábradlia. Bola vybratá firma GSEUROTHERM s  najnižšou 

ponukou v sume 4200€ s DPH.  

Starostka navrhla čerpať prostriedky na tieto úkony z rezervného fondu, 

keďže sa to týka  zhodnotenia  obecného majetku a vyzvala na hlasovanie.  

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

9. Správa o výsledku finančnej kontroly-dotácia garáž.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie túto doplňujúcu správu z finančnej 

kontroly predloženú HK. 

10.   Rôzne. 

 - obec mala  celkový preplatok v sume 1174,39€ na elektrickej energii za 

rok 2021. 

  - v predajni potravín bola kontrola z hygieny,  ktorá nariadila rozbor pitnej 

vody. Starostka dala objednávku do laboratória v Turčianskych Tepliciach 

na minimálny rozbor vody, ktorý bude v sume  123,60€. 

 - prišla ponúka od štátu na darovanie tabletu, ktorý sa používal pri sčítaní 

obyvateľstva. Starostka darovacie zmluvy podpísala a zaslala do Banskej 

Bystrice. 

 - pre evidenciu komunálneho odpadu je sprísnený režim, fakturačné 

položky, ktoré k nám prídu sa musia evidovať v evidenčných kartách, na 

základe tohto vyšiel program na zjednodušenie práce. Názov evidenčného 

programu je envita-odpady a na zakúpenie tohto programu prišla cenová 

ponuka vo výške 118,80€, čo predstavuje vstupnú cenu tohto programu. 

Ročný poplatok - servisný je 39,60€. Hlasovanie za zakúpenie programu. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 
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- na základe vypílenia chorých stromov z predchádzajúceho roku musíme 

urobiť náhradnú výsadbu stromov, alebo kríkov na obecnom pozemku. Kde 

sa táto výsadba uskutoční je v štádiu riešenia.  

 - na spoločnom stavebnom úrade bolo priestupkové konanie s  firmou 3PO 

Slovakia, s. r. o. Firme bola v zmysle stavebného zákona uložená  pokuta vo 

výške 5.000,-€ za čiernu stavbu. Táto finančná čiastka bude poukázaná na 

bankový účet OÚ. 

- na základe informácie o ukončení spolupráce s audítorom z dôvodu jeho 

odchodu do dôchodku, starostka  oslovila firmu na vykonávanie auditu 

Monarex v Banskej Bystrici, ale odpoveď zatiaľ ešte neprišla.  

- starostka odovzdala poslancovi Ing. Skočíkovi novú dokumentáciu o CO 

pre rok 2022. 

10. Diskusia 

V diskusii nevystúpil nikto.  

11. Záver 

Na záver starostka poďakovala za účasť a spoluprácu všetkým a ukončila 

zasadnutie OZ. 

V Turčianskom Ďure 18. 2. 2022 

        

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

 Zapisovateľ      Overovateľ 

 

 

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

  Starostka obce      Overovateľ              

   

 


