
PRIJATÉ  UZNESENIA: 

 

Uznesenie č. 76/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili             

zapisovatelku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: J. Mačanga  a  Ľ. Palša.                                        

Poslanci OZ jednomyseľne schválili program OZ: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu......................................................Uz. č.76/2017 

2. Zmluva o nájme pozemku 94/43 kat. úz. Ďurďošík pre ČOJAVIEM, s.r.o......Uz. č.77/2017 

3. Kúpna zmluva- predaj pozemkov pod ob.cestou par.č.136/6 Drošč,Matis ......Uz. č.78/2017 

4. Správa nezávislého audítora k 31.12.2016........................................................Uz. č.79/2017 

5. Čerpanie fondu na spoluúčasť: MŠ obnova obal.konštr.a zmena paliv.zákl......Uz. č.80/2017 

6. Úprava rozpočtu obce ku 30.9.2017(spoluúčasť 5 % ku projektom).................Uz. č.81/2017 

7. Info o výsledku kontroly NKÚ SR a prijatých opatrení.....................................Uz. č.82/2017 

8. Plán kontról hl. kontrolóra na 2. p. 2017............................................................Uz. č.83/2017 

9. Správa o vykonanej kontrole hl. kontrolóra obce č.2/20107.............................Uz. č.84/2017 

10. Dodatok č.1/2017 k Rokovaciemu poriadku Obce Ďurďošík..........................Uz. č.85/2017 

11. Záver 

 

 

Uznesenie č. 77/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili Zmluvu 

o nájme obecného pozemku 94/43 kat. úz. Ďurďošík pre ČOJAVIEM, s.r.o na dobu určitú 1 

rok od 29.6.2017 na účely zriadenia čajovne. Prenájom bude bezodplatný – za náklady na 

údržbu pozemku - nájomca predmetnú parcelu, doteraz smetisko, vyčistí, napojí parcelu na 

inžinierske siete (verejný vodovod, kanalizáciu a elektrinu). 

       

Viď. príloha 

 

Uznesenie č. 78/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili Kúpnu 

zmluvu na odpredaj parcely č. 136/6 kat. úz. Ďurďošík pre: Andrej Drošč, Mária Droščová, 

Marcel Varga a Matej Jevický. 



Ide o vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme, pretože uvedené parcely zaberajú obecnú 

cestu a následne bude obec realizovať ďalšie majetkoprávne vysporiadanie na druhej strane 

cesty z dôvodu záberu obecnej cesty pozemkov fyzickým osobám. 

       

Viď. prílohy: Kúpna zmluva 

 

Uznesenie č. 79/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) vzali na vedomie  

Správou nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Ďurďošík       

 k 31.12.2016. 

 

Viď. príloha 

 

Uznesenie č. 80/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili čerpanie 

finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na spoluúčasť na „Materská škola  

Ďurďošík – obnova obalových konštrukcií a zmena palivovej základne“ vo výške 7.863,45 €.  

 

Viď. príloha 

 

Uznesenie č. 81/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili 1. 

úpravu rozpočtu obce v roku 2017 ku 30.09.2017 (v úprave pôjde hlavne o spoluúčasť 

najmenej 5 % ku  projektu „Materská škola  Ďurďošík – obnova obalových konštrukcií 

a zmena palivovej základne“ vo výške 7.863,45 € - kapitálový výdaj a spoluúčasť najmenej 5 

%  k projektu „Výsadba stromoradia s kamenným chodníkom“ vo výške 415,89 € - bežné 

výdavky obce). 

 

Viď. príloha 

 

Uznesenie č. 82/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) vzali na vedomie  

a) Protokol o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom SR eGovernment 

a informačné systémy obcí a miest pri kontrole vykonanej v čase od 01.03.2017 do 

19.05.2017 v kontrolovanom subjekte: Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45 



Ďurďošík, IČO 00324124 za kontrolované obdobie : roky 2015, 2016 a súvisiace 

obdobie. 

b) Opatrenia prijaté na odstránenie nedostkov zistených kontrolou najvyšším kontrolným 

úradom SR  v dňoch od 01.03.2017 do 19.05.2017. 

 

Viď. príloha 2 x 

 

Uznesenie č. 83/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili Plán 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 hlavného kontrolóra Obce Ďurďošík p. Terézie 

Kinlovičovej. 

 

Viď. príloha 

 

Uznesenie č. 84/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) vzali na vedomie Správu 

o kontrole hl. kontrolóra obce č.2/2017 – Pokladnica 1-6/2017 -  efektívnosť, hospodárnosť 

a účinnosť.  

 

Viď. príloha  

 

Uznesenie č. 85/2017:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili 

Dodatok č.1/2017 k Rokovaciemu poriadku Obce Ďurďošík. 

 

Viď. príloha 

 

 


