
 

 PRIJATÉ UZNESENIA: OZ č.18/2018 dňa 02.05.2018  

 

 

 
Uznesenie č. 114/2018:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili             

zapisovatelku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Jozefa Mačangu a Mariana      

Dzuru. 

 Poslanci OZ jednomyseľne schválili program OZ: 

 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie návrhu programu........................................Uz. č.114/2018    

 2. Správa nezávislého audítora z účtov.závierky obce Ďurďošík za rok 2017....Uz. č.115/2018  

 3. Odpredaj obec.pozemku parcely č.94/64 a 94/65............................................Uz. č.116/2018  

 4. Zámer odpredaja pozemku parcely č. 136/1 a 136/11.....................................Uz. č.117/2018 

 5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. Q. 2018.............................Uz. č.118/2018  

 6. Odkúpenie pozemku pre obec – cesta par.č.177/95 a 177/94.........................Uz. č.119/2018 

 7. Žiadosť o nápravu č.sp.34/2018..................................................................... Uz. č.120/2018 

 8. Čerpanie FRR na zatrubnenie a na „Chodník k OcÚ“ ...................................Uz. č.121/2018 

 9. Rôzne – prehodnotenie otvárania rezervy ÚP obce Ďurďošík........................Uz. č.122/2018 

10. Záver 

 

 

 

Uznesenie č. 115/2018:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) vzali na vedomie  

Správou nezávislého auditora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Ďurďošík       

 k 31.12.2017. 

Viď. príloha 

 

 

Uznesenie č. 116/2018:Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  (všetci prítomní poslanci) :  

a/ odpredaj pozemkov registra „C“ parcely č. 94/64 ostatná plocha o výmere 116 m2 a parcelu 

č. 94/65 ostatná plocha o výmere 522 m2 podľa Geometrického plánu vyhotoviteľa Vincenta 

Ferku, Košický Klečenov 4, zo dňa 28.02.2018. Autorizačne overeným Ing. M. Zemen,PhD. 

dňa 21.3.2018.Úradne overeným Ing. Martina Olexová dňa 26.3.2018  

za cenu 44,- € /m2, ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku č.6/2018 zo dňa 

09.04.2018 znalcom: Ing. Mária Dulovičová, Školská 102, 044 15 Nižná Myšľa 

 



 

b/ cena celkom: 522 m 2 + 116 m2 = 638 m2 x 44,- € = 28 072,- € 

c/ za podmienok: 

   -  1. splátka v sume  15.000,-€ bude uhradená pri podpise zmluvy na účet obce      

       IBAN:SK86 0200 0000 0000 1822 6542    

   -  2. splátka v sume 13.072,-€ bude uhradená do 15.12.2018 na účet obce  

       IBAN:SK86 0200 0000 0000 1822 6542      

 

-  po úhrade druhej splátky obec vykoná vklad vlastníctva nehnuteľností na kupujúceho    

    najneskôr do 15.12.2018 

 

d/ schvaľuje odpredaj na základe žiadosti: ČOJAVIEM s.r.o., Ďurďošík 48, IČO:50886606, 

    zastúpená konateľom Viktória Dzurová 

 

 

Uznesenie č. 117/2018:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci)   

a) schvaľuje zámer odpredaja pozemky registra „C“  parcely č. 136/1, druh pozemku: 

zastavaná plocha o výmere 192 m2 a parcely č.136/11, druh pozemku: zastavaná plocha 

o výmere 92 m2 v kat. úz. Ďurďošík 

 

b) schvaľuje predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Viď. Príloha 

 

 

Uznesenie č. 118/2018:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci)  vzali na vedomie  Správu  

o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce č.2/2018- kontrola došlých  faktúr 

a zverejňovanie na webstránke obce Ďurďošík. 

Viď. príloha 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 119/2018:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci)  jednomyseľne schválili   

a)  zámer odkúpiť pozemky pre obec – pod obecnou cestou  registra „C“ parcelu č. 177/95 

druh pozemku: zastavaná  plocha o výmere 203 m2 a parcelu č. 177/94 druh pozemku: 

zastavaná plocha o výmere 30 m2 podľa Geometrického plánu vyhotoviteľa Vladimíra Vantu 

– GEO – KS, Bohdanovce 298, IČO:44 307 837 zo dňa 04.04.2018. Autorizačne overil Ing. 

Patrik Cirbus dňa 04.04.2018 a úradne overil Ing. Viera Ceľuchová  

dňa 11.04.2018. 

 

b) schvaľuje odkúpenie pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

c) schvaľuje cenu za odkúpenie 14,-€/m2  -  vychádza zo znaleckého posudku č.10/2018 

znalca Ing. Mária Dulovičová, ul. Školská 102, 044 15  Nižná Myšľa, kde pre predaj parciel  

136/8,  136/9 a 136/10 – parcely pod obecnou cestou  bola stanovená vo výške 13,83 € 

predaj-vysporiadanie pozemkov pod obecnou cestou. 

 

Viď. príloha 

 

 

Uznesenie č. 120/2018: Obecné zastupiteľstvo  (všetci prítomní poslanci)  žiada hlavného 

kontrolóra obce  p.Kinlovičovu postúpiť „žiadosť o nápravu“ – anoným Okresnej prokuratúre 

Košice-okolie s povinnosťou ako prílohu doložiť vyjadrenie hlavnej kontrolórky, ktoré bolo 

predmetom riešenia tejto anonymnej žiadosti. 

Viď. príloha 

 

 

Uznesenie č. 121/2018:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci)  jednomyseľne schválili  

čerpanie finančných prostriedkov z FRR na kapitálový výdaj obce na Zatrubnenie a „Chodník 

k OcÚ“ do výšky 22.500,- €. 

 

Uznesenie č. 122/2018:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci)  jednomyseľne schválili   

neotvárať rezervu územia ÚP obce Ďurďošík z dôvodu rozšírenia územia.  



 

 

 

 


