PRIJATÉ UZNESENIA: OZ

č.

20/2018 dňa 18.07.2018

Uznesenie č. 126/2018zPoslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili
zapisovatelku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Mariana Dzuru a Ľuboša Palšu.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili navrhovaný program OZ:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie návrhu programu .................................. Uz. č.126/2018
2. Odpredaj obec.pozemku parcely č.98/5 a 98/6 (Krescanko)
..................... Uz. č.127/2018
parcely č. 104/176 kat. úz. Ďurďošík (S.Bobaľ)..................................... Uz. č.128/2018
4. Odpredaj obec. pozemku parcely č. 136/1 a 136/11 (Drošč,Matejová)........... Uz. č.129/2018
3. Kúpa

...Uz. č.130/2018
Odmeny poslancov OZ za rok 2018..........................
6. Schválenie zámeru obce vybudovať verejné osvetlenie na par.č.117/117 ....... Uz. č.131/2018
5.

7. Určenie

volebného obvodu a počet poslancov pre voľby do OZ ..................... Uz. č.132/2018

8. Určenie úväzku starostu na nové funkčné obdobie .......................................... Uz. č.133/2018
9. Záver

Uznesenie č. 1271201820becné zastupiteľstvo schvaľuje (všetci prítomní poslanci)

:

a/ odpredaj pozemkov registra „C" parcely č. 98/5, druh pozemku: zastavaná plocha
o výmere 32 m2 a parcely č.98/6, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 13 m2 v kat. úz.
Ďurďošík podľa Geometrického plánu vyhotoviteľa Vladimír Vanta — GEO -KS, Bohdanovce
298, zo dňa 24.04.2018. Autorizačne overeným Ing. Patrik Cirbus dňa 25.04.2018. Úradne
overeným Ing. Martina Olexová dňa 02.05.2018 za cenu 14,- € /m2

b) schvaľuje predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle š % odst. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

c/ cena za par. č. 98/5 ......... 32 m 2 x 14,- € = 448,- €
13 m 2 x 14,- € = 182,- €
cena za par. č. 98/6.
celkom: .............................................................630,- €

d/ za podmienok:
—

—

sumy 448,- a 182,- € budú uhradené pri podpise zmluvy
po úhrade obec vykoná vklad vlastníctva nehnuteľností na kupujúcich

e/ schvaľuje odpredaj pozemku registra „C" parcely č. 98/5, druh pozemku:zastavaná

plocha

o výmere 32 m2 v kat. úz. Ďurďošík na základe žiadosti:Miroslav Krescanko, Čordákova 6,
Košice a parcely č.98/6, druh pozemku:zastavaná plocha o výmere 13 m2 v kat. úz. Ďurďošík
na základe žiadosti: Kristian Krescanko, Lomená 28, Košice

Uznesenie č. 128/2018:
Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) prerokovalo a schválilo
a) zámer odkúpiť pozemok pre obec - parcela č. 104/176 registra „C" druh pozemku:
záhrada o výmere 64 m2 podľa Geometrického plánu vyhotoviteľa Vladimíra Vantu —
GEO - KS, Bohdanovce 298, IČO:44 307 837 zo dňa 24.04.2018. Autorizačne overil
Ing. Patrik Cirbus dňa 25.04.2018 a úradne overil Ing.Martina Olexová dňa 02.05.2018
vo vlastníctve Slavomíra Bolaľa a Marianny Bobaľovej rod. Gajdošovej, trvale bytom
Ďurďošík 108.

schvaľuje cenu za odkúpenie 1,-€ za predmet kúpy - vychádzajúc z ústneho návrhu
predávajúcich Slavomíra Bobaľa a Marianny Bobal'ovej, trvale bytom Ďurďošík 108.
b)

Vid'.

príloha

Uznesenie č. 12912018:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje (všetci prítomní poslanci)

:

a/ odpredaj pozemkov 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
podl'a Geometrického plánu vyhotoviteľa Vladimír Vanta — GEO —KS, Bohdanovce 298, zo dňa
04.04.2018. Autorizačn'e overeným Ing. Patrik Cirbus dňa 04.04.2018. Úradne overeným ing.
Viera Ceľuchová dňa 11.04.2018 za cenu 14,- €/m2

predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 9 % odst. 8 písme)
138/1991 Zb. o majetku obcív znení neskorších predpisov.

b) schvaľuje

zákona č.

c/ cena za par. č. 136/1 ......... 192 m 2 x 14,- € = 2.688 ,- €
cena za par. č. 136/11 ......... 92 m 2 x 14,- € = 1.288,_- €
celkom: .............................................................. 3.976,- €

d/ za podmienok:
-

sumy Z.688,- a 1.288,- € budú uhradené pri podpise zmluvy
po úhrade obec vykoná vklad vlastníctva nehnuteľností na kupujúcich

e/ schvaľuje odpredaj pozemku registra „C" parcely č. 136/1, druh pozemku: zastavaná
plocha o výmere 192 m2 v kat. úz. Ďurďošík na základe žiadosti: Mária Droščová, Ďurďošík
94, 044 45
a parcely č.136/11, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 92 m2 v kat. úz. Ďurďošík
na základe žiadosti: Marta Matejová, Ďurďošík 140, 044 45.

Uznesenie č. 130/2018:Poslanci 0Z(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili, že
v roku 2018 sa vzdávajú poslaneckých odmien - zmena Zásad odmeňovania poslancov
Obecného zastupitelstva v Ďurd'ošíku a členov komisií na rok 2018 š 2, odst. 1, písm. a) zo
dňa 07.02.2011. Odmeny poslancov za rok 2018 nebudú vyplatené.

Uznesenie č. 131/2018zPoslanci 0Z(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili,
zámer obce vybudovať verejné osvetlenie na par.č.117/117.

.-\

Uznesenie č. 132/2018:
Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) určuje
podľa € 166 odst. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkách výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s š 11 ods. 3 zákona č.
369/1990—Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie
2018 - 2022 v obci Ďurďošík
"
1 volebný obvod.

Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) určuje
V súlade s 9 166 odst. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkách výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s š 11 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie
2018 -2022 v obci Ďurďošík
počet poslancov 5 na celé volebné obdobie.
Uznesenie č. 133/2018:
Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) určuje podľa € 166 odst. 3 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkách výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a s š 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie
2018 — 2022 v obci Ďurďošík
rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu 60 % na celé funkčné obdobie.

