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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 

19. 5. 2022 

ZÁPISNICA 

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

Ospravedlnený: p. Paulusová-PN 

1. Otvorenie 

Starostka obce privítala prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce. 

2. Schválenie programu 

Poslanci schválili program. 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

3. Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice 

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

Starostka obce informovala, že z predošlého OZ boli  všetky uznesenia 

splnené.  

 

5. Správa o výsledku kontroly HK 

Hlavná kontrolórka predniesla správu o výsledku kontroly na úseku 

požiarnej bezpečnosti, kde skonštatovala, že obec mala vypracovaný 

požiarny poriadok, ktorý bol neaktuálny. Teraz vypracovaný nový 

požiarny poriadok obce Turčiansky Ďur bol upresnený a doplnený, bude 

zverejnený na webovom sídle obce. OZ berie na vedomie túto správu. 

 

6. Dokončovacie práce na budove OÚ 

Starostka obce informovala poslancov o stave dokončovacích prác, kde 

oboznamovala, že striešky nad schodiskami sú hotové a zábradlie bude 

dokončené v priebehu niekoľkých dní. Ďalej informovala OZ o predložených 

cenových ponukách vo výberovom konaní na finálne úpravy schodov. 

Poslanci sa oboznámili so všetkými ponukami  a vybrali firmu CMC STAV, 

s. r. o. z Martina, ktorej najnižšia ponuka  predstavuje sumu 4.233,60 €. Za 

tento výber hlasovali poslanci nasledovne 

Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

7. Previerky prokuratúry VZN 

Poslanci OZ boli informovaní  starostkou obce o zaslaných odpovediach 

k otázkam prokuratúry k VZN. Hlavná kontrolórka vystúpila v tomto bode 

programu a skonštatovala, že naša obec nemá VZN o pravidlách času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Turčiansky Ďur. Návrh 

VZN bude v krátkom čase zverejnený k pripomienkovaniu. 
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8. Rôzne 

- poďakovanie všetkým , ktorí sa podieľali na terénnych úpravách v okolí 

budovy OÚ, tak ako firmám, tak aj občanom 

- informácia  o predbežnej dohode s novým audítorom 

- objednanie náhradnej výsadby za spílené stromy 

- podpísanie darovacej zmluvy k protipovodňovému vozíku, kde bude 

potrebné uzavrieť zákonnú poistku 

- začalo sa doručovanie platových výmerov k poplatkom za komunálny 

odpad, daň z nehnuteľnosti a daň za psa 

- informovanie o stave reklamačných prác na budove OÚ. Dodávateľ 

objednal potrebný materiál, v spolupráci s ním budú riešené aj 

bleskozvody. 

- podanie návrhu poslancom o odpísanie pohľadávky za nájom predajne 

z roku 2021. Pôvodní nájomcovia dlhodobo nekomunikujú a doporučená 

upomienka sa vrátila neprevzatá. Dlžná suma za dva mesiace predstavuje 

sumu 60€. Poslanci hlasovali za odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky 

z účtovníctva. 

    Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

- poslanec M. Lettrich predniesol návrh na zakúpenie novej motorovej 

kosačky s pojazdom, nakoľko pôvodná je nefunkčná. OZ súhlasilo s 

kúpou. 

   Hlasovanie: ZA: M. Pálešová, Ing. M. Skočík, I. Thomková, M. Lettrich 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

9. Diskusia 

9.1. Hlavná kontrolórka predniesla návrh plánu práce na druhý polrok 2022, 

ktorý bude zverejnený na pripomienkovanie. 
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9.2. Poslankyňa M. Pálešová navrhla zorganizovanie MDD na deň 4. 6. 

2022. Prítomní poslanci sa s návrhom stotožnili a dohodli sa, že detaily 

a technické zabezpečenie podujatia budú vyriešené v priebehu 

nasledujúcich dní. 

10. Záver 

 

Na záver starostka poďakovala za účasť a spoluprácu všetkým a ukončila 

zasadnutie OZ. 

V Turčianskom Ďure 19. 5. 2022 

        

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

 Zapisovateľ      Overovateľ 

 

 

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

  Starostka obce      Overovateľ              

   

 


