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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 

 

ZÁPISNICA Z USTANOVUJÚCEHO ZASADANIA 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 

TURČIANSKY ĎUR  

ZO DŇA 18. 11. 2022 

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

    hlavná kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková 

Ospravedlnená: p. Paulusová-PN 

Ostatní prítomní: priložená prezenčná listina 

1. Otvorenie 

Starostka obce p. Viera Hanesová otvorila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva a privítala prítomných poslancov a hostí. Nadväzne na to 

zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

 

2. Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice 

Zapisovatel': M. Lettrich, Overovatelia:  M. Pálešová a I. Thomková. 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb  

Predsedníčka volebnej komisie p. Mácová oboznámila prítomných s 

výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Turčiansky Ďur. 
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4. Zloženie sľubu starostu obce  

Starostka obce prečítala a podpísala sľub starostu. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva  

Sľub za poslancov prečítala p. Pálešová a novozvolení poslanci sa pod text 

sľubu podpísali. Predsedníčka volebnej komisie p. Mácová  odovzdala 

osvedčenie o zvolení starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva. 

 

6. Príhovor starostky  

Starostka obce predniesla svoj príhovor a poďakovala za prejavenú dôveru. 

  

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ  

Starostka obce predložila návrh programu a vyzvala poslancov k hlasovaniu. 

       HLASOVANIE:ZA p. Pálešová, p. Lettrich, sl. Thomková, , p. Kuna 

                                PROTI:  0 

                                ZDRŽAL SA:  0 

 

8. Poverenie zástupcu starostky  

Starostka obce poverila p. Martinu Pálešovú ako zástupcu starostu obce 

Turčiansky Ďur. 

 

9. Informácie starostky  

  Starostka obce informovala poslancov o:  

- príprave nového rozpočtu a potrebe poslancov  aktívne sa zapojiť do jeho   

prípravy 

- potrebe zvýšiť poplatky za komunálny odpad a pripraviť nové VZN 

- príprave obce na referendum 

- riešení šetrenia el. energie na verejnom osvetlení 
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- oslavách DHZ s poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na ich zdarnom 

priebehu 

 

10.  Diskusia  

V tomto bode vystúpila hlavná kontrolórka obce Mgr. Daniela Hupková, 

ktorá popriala novému Obecnému zastupiteľstvu všetko dobré do nového 

štvorročného volebného obdobia.  

V diskusii sa ďalej poslanci venovali prípravám na adventné obdobie, kde je 

potrebné pripraviť adventný veniec a vianočné osvetlenie obce.  

Starostka oznámila, že zabezpečí darčeky pre jubilantov. 

Poslanci sa venovali príprave mikulášskych balíčkov pre deti a zabezpečenie 

prípravy celej akcie. 

  

11.  Prijatie uznesení a záver  

Poslanec p. Lettrich prečítal návrh na uznesenie. Starostka obce poďakovala 

všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

 

V Turčianskom Ďure 18. 11. 2022 

 

        

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

 Zapisovateľ      Overovateľ 

 

 

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

  Starostka obce      Overovateľ         


