
PRIJATÉ UZNESENIA  OZ v Ďurďošíku zo zasadnutia č. 5/2019  zo dňa 

27.09.2019 : 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Jozef Mačanga, Miroslav Čigáš, Marián Dzuro, Ľuboš  Palša,  

Ospravedlnený:  Rastislav Timko  

 

 

Uznesenie:  č. 17/2019 

Overovatelia:   

Ing. Miroslav Čigaš, Ľuboš Palša  

 

Program:  

1.   Otvorenie 

      2.   VZN  č. 4/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene 

3. VZN  č. 5/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky   služieb 

4. VZN  č. 6/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce 

Ďurďošík  zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste  

5. Zmluva o zriadení vecného bremena p. č. 135/1 v k. ú. Ďurďošík 

6. Správa č. 3/2019 o vykonanej kontrole hlavným kontrolórom 

7. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona 

č. 54/2019 Z.z. 

8. Smernica o postupe vykonávania  finančnej kontroly v pôsobnosti  obce 

9. Informácia o ukončení kontroly NKÚ – Záznam o výsledku kontroly, plnenie 

prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ 

10. Z á v e r  

 

Hlasovanie:  za  4               zdržali sa:  0     proti:  0  

 

Uznesenie č. 18/2019 

OZ schvaľuje 

VZN  č. 4/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene – 

písomný dokument  

Hlasovanie:  za  4              zdržali sa:  0     proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 19/2019 

OZ schvaľuje 

VZN  č. 5/2019 o pravidlách o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb – písomný dokument  

Hlasovanie:  za  4              zdržali sa:  0     proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 20/2019 

OZ schvaľuje 

VZN  č. 6/2019 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Ďurďošík  

zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste – písomný dokument    

Hlasovanie:  za  4              zdržali sa:  0     proti:   0 
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Uznesenie č. 21/2019 

OZ schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena  LV 503 - p. č. 135/1 v k. ú. Ďurďošík, 

a to s VSD, a.s., Mlynská 31, Košice –  

č. zmluvy 1355/3150/2019 – 

Hlasovanie:  za  4              zdržali sa:  0     proti:   0 

 

 

 Uznesenie č. 22/2019 

 OZ berie na vedomie prerokovanie správy z vykonanej kontroly č. 3/2019 –     

 zatrieďovanie zamestnancov z dôvodu zmeny zákona č. 553/2003 Z.z. v  

 z. n. p. – odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme.  

Hlasovanie:  za  4              zdržali sa:  0     proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 23/2019 

OZ schvaľuje:  

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 

54/2019 Z.z. – písomný dokument  

Hlasovanie:  za  4              zdržali sa:  0     proti:   0 

 

 

 Uznesenie č. 24/2019 

 OZ schvaľuje:  

     Smernica o postupe vykonávania  finančnej kontroly v pôsobnosti  obce 

     V zmysle zák. č. 357/2015 Z.z  o finančnej kontrole a vnútornom audite  

     v platnom znení – písomný dokument 

Hlasovanie:  za  4              zdržali sa:  0     proti:   0 

    

   

   Uznesenie č. 25/2019 

   OZ berie na vedomie:  

Informácia o ukončení kontroly NKÚ – Záznam o výsledku kontroly, plnenie prijatých 

opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ – písomný 

dokument 

    

 

Overovatelia:   

 

Miroslav Čigaš .....................  

 

Ľuboš Palša    ..................... 

 

 

 

 

V Ďurďošíku, 27. 9. 2019                                                             Iveta  Hadašová  

                                                                                                         Starostka obce                           

 

 



PRIJATÉ UZNESENIA: OZ č. 4/2019 dňa 24.08.2019: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ďurďošíku s počtom prítomných poslancov: 5 poslanci (Jozef 

Mačanga,  Ľuboš Palša, Marian Dzuro, Ing. Miroslav Čigáš a Rastislav Timko) 

je uznášania schopné a prijíma následujúce uznesenia: 

 

 

Uznesenie č. 15/2019:Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili             

zapisovateľku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Rastislava Timko a Jozef 

Mačanga. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili navrhovaný program OZ: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie návrhu programu...........................................Uz. č.15/2019    

2. VZN o výške príspevkov na čiast. úhr. nákladov v šk. zar. zriadených obcou...Uz.č.16/2019 

 3. Záver 

 

 

Uznesenie č. 16/2019:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili       

VZN obce Ďurďošík č. 3/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnúúhradu nákladov  

v škole, v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení a v zariadeniach školského stravovania 

zriadených obcou  Ďurďošík. 

 

Viď. príloha 

 

 

 


