PRIJATÉ UZNESENIA
12.03.2020:

oz v Ďurd'ošíku zo zasadnutia č. 7/2020

zo dňa

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

Uznesenie č. 35/20201Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili
zapisovateľku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Čigáš a Ľuboš
Palša.
Program:
1.

Otvorenie, schválenie návrhu programu, overovateľov a zapisovateľky ............ Uz. č.35/2020

Plán zasadnutí OZ na r. 2020 ...............................................................................Uz. č.36/2020
3. Schválenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku neštát. CVČ na r. 2020
............ Uz. č.37/2020

2:

4. Vyhodnotenie Komunitný plán sociálnych služieb obce Ďurďošík za r.2019....Uz. č.38/2020

Správa o kontrolnej činnosti za r. 2019 ................................................................Uz. č.39/2020
6. Správa č. 1/2020 a č. 2/2020 o vykonanej kontrole
.............................................Uz. č.40/2020

5.

Záverečný účet obce za rok 2019 a stanovisko HK k záver. účtu ........................Uz. č.4l/2020
8. Žiadosť Obce Bidovce o dotáciu na kap. výdavky na vybavenie kuchyne a ŠJ..UZ. č.42/2020

7.

9.

Audit - energetické zhodnotenie budovy OcÚ ....................................................Uz. č.43/2020

10.

Rôzne

ll. Záver
Hlasovanie: za

5

zdržali sa:

proti: 0

0

Uznesenie č. 36/2020
OZ schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2020.
-

písomný dokument

Hlasovanie: za 5
zdržali sa: 0
proti: 0
Uggesenie č. 3 7/2020
OZ schvaľuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku neštátneho CVČ na rok 2020 vo výške 50.- €
na žiaka s trvalým pobytom v obci Ďurďošík.
- písomný dokument: Výpočet dotácie na žiaka CVČ
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti:

0

Uznesenie č. 38/2020
OZ berie na vedomie vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ďurďošík za

r.2019.
- písomný dokument

Uznesenie č. 39/2020
OZ schvaľuje Správa o kontrólnej činnosti za r. 2019.
-

písomný dokument

Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti:

0

Uznesenie č. 40/2020
OZ berie na vedomie Správu č. 1/2020 0 vykonanej kontrole — kontrola plnenia povinnosti
v zmysle zák. č. 305/2013 Z. z. centrálna elektronická úradná tabuľa (CUET) a Správu
č. 2/2020 o vykonanej kontrole — pozemkov vo vlastníctve obce.
-

písomný dokument

Uznesenie č. 41/2020
a)Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Záverečný účet obce za rok 2019
» písomný dokument

b)0becné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu za rok 2019 — písomný dokument
c)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
d)0becne' zastupiteľstvo nevyhodnocuje „Program obce“ za rok 2019 z dôvodu
neschvaľovania rozpočtu obce na r. 2019 v programovej štruktúre.
e)0becné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške
404,16 €.
ĎObecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod do rezervného fondu prebytok rozpočtového
hospodárenia a zostatok príjmových finančných operácií po vylúčení nedočerpanej
dotácie v sume 510; € t. .j. vo g'ške: 4 894,16 €
.

Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti:

0

Uznesenie č. 42/2020
OZ schvaľuje poskytnutie finančného prispevku pre Obec Bidovce V súlade s 5 7 zák. č. 583/2004 Z. z.
& zák. č. 544/2010 Z. z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVaR SR o poskytovaní dotácie na stravu od
1.9.2019 pre všetkých Žiakov MZŠ a predškolákov MŠ vo výške 1.334,— € t.j. l žiak/ 46 € - dotáciu na
kapitálové výdavky na strojové vybavenie kuchyne a školskej jedálne v zmysle Uznesenia OZ
Bidovce č. 86/2019 zo dňa 1.10.2019 a žiadosti Obce Bidovce zo dňa 18.02.2020.
1

-

písomný dokument

Hlasovanie: za

5

Zdržali sa: 0

proti:

0

Uznesenie č. 43/2020
OZ schvaľuje vypracovanie energetického auditu budovy kultúrneho domu a obecného úradu
(LV č. 254 budova so súpisným číslom 13 vo vlastníctve Obce Ďurďošík na parcele registra
„C“ č. 55/3 kat. úz. Ďurďošík), ktorý bude slúžiť ako podklad k Žiadosti o dotáciu na
rekonštrukciu.
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti:

0

Overovatelia:
Ing. Miroslav Čigáš .............................

Ľuboš Palša

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

v Ďurďošíku, 12.03.2020

Iveta Hadašová
Starostka obce

