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Obec Turčiansky Ďur 

Telefón : 043 493 3208 (pevná linka) Obec Turčiansky Ďur 
               0904 137 682 (mobil) Turčiansky Ďur 6 
Mail: info@turcianskydur.sk   038 43 Kláštor pod Znievom 

Web: www.turcianskydur.sk 

 

 ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA   

 25. 2. 2023 

ZÁPISNICA 

Prítomní poslanci: Martina Pálešová, Renáta Paulusová, Ivana Thomková,  

Maroš Lettrich, Peter Kuna 

    hlavná kontrolórka obce: Mgr. Daniela Hupková 

Ostatní prítomní: priložená prezenčná listina 

1. Otvorenie 

Starostka obce Ing. Viera Hanesová otvorila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva, privítala všetkých prítomných a vyzvala pani Renátu 

Paulusovú k zloženiu poslaneckého sľubu.  

2. Schválenie programu 

Poslanci schválili návrh programu OZ. 

  HLASOVANIE:  

  ZA: Martina Pálešová, Renáta Paulusová, Ivana Thomková, Maroš Lettrich, 

Peter Kuna 

  PROTI:  0 

  ZDRŽAL SA:  0 

 

3. Určenie zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice 

Zapisovatel': Ivana Thomková 
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Overovatelia:  Renáta Paulusová a Peter Kuna. 

  HLASOVANIE:  

  ZA: Martina Pálešová, Renáta Paulusová, Ivana Thomková, Maroš Lettrich, 

Peter Kuna 

  PROTI:  0 

  ZDRŽAL SA:  0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení z predošlého zasadnutia OZ   

Starostka obce skonštatovala, že všetky uznesenia z predošlého 
zastupiteľstva boli splnené. 
 

5. Zálohové platby za elektrickú energiu 

 Starostka obce oboznámila poslancov o vysokých zálohových platbách za 
odberné miesta kultúrny dom, obecný úrad a verejné osvetlenie na prvý 
polrok 2023 v sume 4107€. V druhom polroku 2023 je už suma znížená 
o 20% po telefonickom dohovore s pracovníkmi SSE, a. s. Počas prvého 
polroku budeme musieť na základe výzvy žiadať elektronicky o dotáciu na 
všetky odberné elektromery Ministerstvo hospodárstva SR. 
 

6. Oprava kultúrneho domu a kuchynky- réžijné náklady 

Sála kultúrneho domu je už omaľovaná, teraz aktivační pracovníci prerábajú 

vstupnú chodbu. Postupne budú opravené aj popraskané steny na WC a 

kuchynka. Starostka požiadala poslancov o odsúhlasenie  sumy na nákup 

materiálu. OZ schválilo na tento účel sumu 1000€. 

  HLASOVANIE:  

  ZA: Martina Pálešová, Renáta Paulusová, Ivana Thomková, Maroš Lettrich, 

Peter Kuna 

  PROTI:  0 

  ZDRŽAL SA:  0 
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7. Návrh zvýšenia poplatkov za užívanie obecného majetku 

Poslanci OZ schválili nové poplatky za užívanie obecného majetku podľa 

priloženého súpisu. 

  HLASOVANIE:  

  ZA: Martina Pálešová, Renáta Paulusová, Ivana Thomková, Maroš Lettrich, 

Peter Kuna 

  PROTI:  0 

  ZDRŽAL SA:  0 

 

8. Výsledok kolaudácie hasičskej zbrojnice 

Na kataster nehnuteľností podala starostka žiadosť o zápis stavby dňa 21. 

12. 2022. Zápis do katastra bol uskutočnený elektronicky dňa 13. 2. 2023. 

Hasičská garáž je skolaudovaná. 

9. Rôzne  

  Starostka obce informovala Obecné zastupiteľstvo o:  

- zrušení predajne v našej obci kôli vysokým nákladom za elektrickú 

energiu. Elektromer bol odpojený dňa 6. 2. 2023. 

- zmenách pri zaznamenávaní zápisníc a uznesení, ktoré vyplynuli zo 

školenia, na ktorom sa zúčastnila.  

-  % triedenia komunálneho odpadu za rok 2022, ktoré predstavuje 43,94%. 

 - objednaní nových stromčekov ako náhradnú výsadbu pred budovou 

Obecného úradu. Budú vysadené pri priaznivom počasí. 

-  reklamácii úchytovej lišty na strieške. Závada bola už firmou odstránená. 

-  podaní žiadosti na obnovu počítačov a tlačiarne od združenia DEUS. 

V priebehu marca až apríla 2023, by mala byť výmena bezodplatne 

uskutočnená a systém preinštalovaný. 

Starostka obce poďakovala: 

- obyvateľom obce ktorí sa podieľali na prípravách a organizovaní 

fašiangového sprievodu 

-  a všetkým, ktorí pomohli pri čistení sály kultúrneho domu. 
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10.  Diskusia  

Poslanec Lettrich dal návrh na prerokovanie na budúce OZ o  zvýšenie 

sumy pre starostku na čerpanie financií bez odsúhlasenia poslancov na 

1500€. 

Poslankyňa Pálešová poďakovala ľuďom, ktorí sa zúčastnili pri škrabaní 

stien kultúrneho domu a zároveň aj tým, ktorí sa podieľali na usporiadaní 

Fašiangového sprievodu a zároveň obyvateľom za účasť. 

Kontrolórka obce p. Hupková prišla pri kontrole na to, že starostka má 

nevyčerpanú starú dovolenku, preto požiadala poslancov, aby pouvažovali 

a navrhli, ako postupovať v zmysle zákona. 

Poslanci OZ sa zhodli na potrebe vyvložkovať komíny na Kultúrnom dome 

a aj na Obecnom úrade. Budú sa zisťovať cenové ponuky. 

 

11.  Prijatie uznesení a záver  

 Starostka obce poďakovala všetkým poslancom za účasť a ukončila 

zasadnutie. 

 

 

 

 

V Turčianskom Ďure 25. 2. 2023 

 

        

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

 Zapisovateľ      Overovateľ 

 

 

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

  Starostka obce      Overovateľ         


