\—
PRIJATÉ UZNESENIA OZ v Ďurďošíku zo zasadnutia
12.12.2019:

č. 6/2019 zo

dňa

Obecné zastupiteľstvo v Ďurďošíku s počtom prítomných poslancov: 5 poslancov - Jozef
Mačanga, Ľuboš Palša, Marian Dzuro, Ing. Miroslav Cigáš a Rastislav Timko
je uznášania schopné a prijíma následujúce uznesenia:

Uznesenie č. 26/2019zPoslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili
zapisovateľku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Rastislav Timko a Marian
Dzuro.

Program:
1. Otvorenie, schválenie návrhu programupverovateľov a
zapisovateľky ............Uz. č.26/2019
2. VZN o miestnych daniach a o poplatku za kom.odpady
...................................Uz. č.27/2019
3. VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ
.....................................Uz. č.28/2019
4. Ostatné poplatky vyberané obcou Ďurďošík V r.2020
.......................................Uz. č.29/2019
5.

Viacročný rozpočet obce r. 2020-2022 bez programovej štruktúry, stanovisko hlavného
kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu
..........................................................Uz. č.30/2019

6.

Úprava rozpočtu ku 31.12.2019 (2.úprava)

9.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

........................................................Uz. č.3 1/2019
7. Správa nezávislého audítora z účtovzávierky obce Ďurďošík za rok 2018
....... Uz. č.32/2019
8. Správa č. 5/2019 a č. 6/2019 o vykonanej kontrole
............................................Uz. č.33/2019
10.

..........................................................Uz. č.34/2019

Rôzne

ll. Záver
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 27/2019zPoslanci OZ(všetcí prítomní poslanci) jednomyseľne schválili VZN
č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Ďurďošík na rok 2020 - písomný dokument
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 28/2019:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili VZN
č.2/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materských škôl na území
obce Ďur 7ošík na príslušný kalendárny rok 2020 - písomný dokument
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 29/2019zPoslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili ostatné
poplatky vyberané obcou Ďurďošík v r. 2020 — písomný dokument
Hlasovanie: za

zdržalisa: 0

5

proti: 0

Uznesenie č. 30/2019zPoslanci OZ(všetci prítomní poslanci)
a) OZ prerokovalo predložený viacročný rozpočet obce Ďurďošík na roky 2020-2021-2022

bez programovej štruktúry — písomný dokument

b) OZ schvaľuje zostavenie

&

predkladanie viacročného rozpočtu obce Ďurďošík na roky

2020-2021-2022 bez programovej štruktúry. V zmysle novely zákona č.583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlech územnej samosprávy v znení neskorších predpisov € 4 odseku 5
obciach do 2000 obyvateľov OZ môže rozhodnúť () neuplatňovaní programu obce —
písomný dokument
V

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Viacročnému rozpočtu obce
Ďurďošík na roky 2020-2021 2-0—22 písomný dokument

o) OZ

d) OZ schvaľuje rozpočet obce Ďurďošík na rok 2020 bez programovej štruktúry
Príjmy celkomz248 000; €ur

Výdaje celkomz248 000,- €ur
- písomný dokument
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 31/20191Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili úpravu
rozpočtu obce Ďurďošík ku 31.12.2019. Ide o 2. úpravu rozpočtu v roku 2019 — písomný
dokument
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 32/2019zPoslanci 0Z(všetci prítomní poslanci) vzali na vedomie
Správou nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Ďurďošík
k 31.12.2018 — písomný dokument
Viď. príloha

Uznesenie č. 33/2019::Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) vzali na vedomie Správu
o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra obce č. č.5/2019 o vykonanej kontrole » dodržiavanie právnych predpisov, VZN a Správu č.6/2019 o vykonanej kontrole — nahlasovaníe proti-

spoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

—

písomný dokument

Uznesenie č. 34/2019:Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili Plán
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 — písomný dokument
Hlasovanie: za

zdržali sa: 0

5

proti: 0

Overovatelia:
Marian Dzuro .....................
Rastislav Timko

..................

VĎurďošíku, 12.12.2020

Iveta Hadašová
Starostka obce

