
PRIJATÉ  UZNESENIA: 

Uznesenie č. 94/2017:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili             

zapisovatelku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Marian Dzuro, Ľuboš Palša. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili program OZ: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu...................................................... Uz. č.94/2017 

 2. VZN č.1/2018 o miestnych daniach a o poplatku za kom.odpady.....................Uz. č.95/2017  

 3. VZN č.2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ......................Uz. č.96/2017 

 4. Ostatné poplatky vyberané obcou Ďurďošík v r.2018........................................Uz.č.97/2017 

        5. Viacročný rozpočet obce Ďurďošík na rok 2018-2019-2020 bez programovej štruktúry     

     ............................................................................................................................Uz. č.98/2017  

 6. Úprava rozpočtu ku 31.12.2017 (2.úprava)........................................................Uz. č.99/2017 

 7. Voľba prísediacich pre Okresný súd Košice-o.pre funkčné obd.2018-2021......Uz.č.100/2017 

 8. Odmeny poslancov v roku 2017.........................................................................Uz.č.101/2017 

 9. Záver 

 

 

Uznesenie č. 95/2017:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili VZN 

č.1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Ďurďošík na rok 2018. 

Viď. príloha 

 

Uznesenie č. 96/2017:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili VZN 

č.2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materských škôl na území obce 

Ďurďošík na príslušný kalendárny rok 2018. 

Viď. príloha 

 

Uznesenie č. 97/2017:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schváli ostatné 

poplatky vyberané obcou Ďurďošík v r.2018. 

Viď. príloha 

 

Uznesenie č. 98/2017:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci)  

a) OZ prerokovalo predložený viacročný rozpočet obce Ďurďošík na roky 2018-2019-2020  bez      

programovej štruktúry. 

Viď príloha 



 

b) OZ schvaľuje zostavenie a predkladanie viacročného rozpočetu obce Ďurďošík na roky 2018-

2019-2020 bez programovej štruktúry. V zmysle novely zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlech územnej samosprávy v znení neskorších predpisov § 4 odseku 5 v obciach do 2000 

obyvateľov OZ môže rozhodnúť o neuplatňovaní programu obce.     

Viď príloha 

 

c) OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce Ďurďošík 

na roky 2018-2019-2020. 

 

d) OZ schvaľuje rozpočet obce Ďurďošík na rok 2018 bez programovej štrultúry 

Príjmy celkom:    195 800,- €ur 

Výdaje celkom:   195 800,- €ur  

Viď príloha 

 

 

Uznesenie č. 99/2017:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili úpravu 

rozpočtu obce Ďurďošík ku 31.12.2017. Ide o 2. úpravu rozpočtu v roku 2017. 

Viď. príloha 

 

 

Uznesenie č. 100/2017:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jedmomysevzali zvolili prísediacich 

pre Okresný súd Košice – okolie na funkčné obdobie 2018-2021 za Obec Ďurďošík: 

1.Alžbeta Baštová, nar. 16.12.1948, bytom Ďurďošík, súp. č. 33 

2.JUDr.Vincent Eštok, nar.13.01.1980, bytom Ďurďošík, súp. č. 79 

 

 

Uznesenie č. 101/2017:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili, že v roku 

2017 sa vzdávajú poslaneckých odmien – zmena Zásad odmeňovania poslancov Obecného 

zastupitelstva v Ďurďošíku a členov komisií na rok 2017 § 2, odst. 1, písm. a) zo dňa 07.02.2011. 

Odmeny poslancov za rok 2017 nebudú vyplatené. 

 

 

 


