Prijaté uznesenia

v Ďurďošíku zo zasadnutia
č. 8/2020 zo dňa 12. 6. 2020
OZ

zastupiteľstvo v Ďurďošíku s počtom prítomných poslancov: 5
Jozef Mačanga, Ľuboš Palša, Marian Dzuro, Ing. Miroslav
Rastislav Timko

Obecné

poslancov
a

—

je uznášania schopné

a

„

Cigáš

prijima nasledovne uznesenia:

uznesenie č. 44/2020
Všetci poslanci jednohlasne schválili
Kinlovičovu, a overovateľov zápisnice:
Program:

za zapisovateľku : Teréziu
Mačanga Jozef, Timko Rastislav

Zapisovateľ, overovatelia zápisnice, program rokovania
Uz. č. 44/2020
2. Schválenie zámeru - kúpa pozemku k. ú. Ďurďošík z p. č. 127/5 a p.
č. 127/3 - časť
Uz. č. 45/2020
1.

3.

.....................................................
......................................
Schválenie zámeru
na odkúpenie pozemku k. ú. Ďurďošík p. č. 95/11
a p.č. 95/5
dôvodu nesúladu skutkového stavu s mapovým zameraním
Uz. č. 46/2020
.......................................................
Plán
kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020
č. 47/2020
......................................................
hlavného kontrolóra č. 3/2020Správa
Uz. č. 48/2020
Výročná správa obce Ďurďošík za rok 2019............... Uz. č. 49/2020
.............
z

4.
5.
6.

Uz

7. Čerpanie FRR v r. 2020 - spoluúčasť obce - výstavba miestnej
komunikácie na p. č. 135/1, 136/6, k. ú. Ďurďošík
Uz. č. 50/2020
8. Rôzne
9. Záver

.....

Hlasovanie: za

Zdržali sa:

5

proti:

0

0

Uznesenie č. 45/2020

zastupiteľstvo schvaľuje „zámer“ na odkúpenie časti pozemku za
materskou školou k. ú. Ďurďošík z p.č. 127/5 - záhrada (výmera celkom
3033m2)vedenej na LV č. 737 podiel p.Kataríny Valentovej 3/48 k celku
t.j.189,57 m2, ktorú obec plánuje využiť na výstavbu multifunkčného
ihriska za navrhovanú cenu: 9.000,- € za nehnuteľnosť..
Obec zverejní zámer na kúpu nehnuteľného majetku v zmysle zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obci.
Obecné

Hlasovanie: za

Zdržali sa:

5

proti:

0

0

Uznesenie č. 46/2020

„zámer“ na odkúpenie časti pozemku - diel
k. ú. Ďurďošík z p. č. 95/11 - záhrada o výmere 351 m2
vedená na LV š.164 podľa geometrického plánu na úpravu hranice medzi
pozemkami parc. č. 95/5 a 95/11 vyhotoviteľa Ing. Vladimira Kostku *
GEOMER, Bauerova 30, 040 23 Košice č. 54/2019 zo dňa 11.11.2019
autorizačne overil Ing. V. Kostka dňa 11.11.2019, úradne overil Ing. Lucia
Kárpátyová dňa 25.11.2019 pod č. 1515/19.
Obecné
&.

1 o

zastupiteľstvo schvaľuje

výmere 16

m2

Diel bude priradený

k

p. č. 95/5

2205 m2, druh pozemku orná pôda

orná pôda.
Navrhovaná cena:

l,-

—

doterajší stav

podľa
nový stav bude 2221

€ za nehnuteľnosť.

LV
m2

č. 503 o výmere
- druh pozemku

- časť t.j. 16 m2 z dôvodu zachovania výmery cesty.
Nesúlad skutkového stavu s mapovým zameraním.
Zámer na kúpu pozemku

Obec zverejní zámer na kúpu nehnuteľného majetku
Zb. o majetku obcí.

Hlasovanie: za

Zdržali sa:

5

zmysle zák. č. 138/1991

v

proti:

0

0

UZnesenie č. 47/2020

zastupiteľstvo schvaľuje „Plan kontrol hlavného kontrolóra

Obecné

II. polrok

2020“

Hlasovanie: za

A

písomný dokument

Zdržali sa:

5

uznesenie č. 48/2020

zastupiteľstvo berie

Obecné

3/2020

—

0

„Správu z vykonanej kontroly HK č.
2018- 2019 - písomný dokument
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce
na vedomie

kontrola platných uznesení

zastupiteľstvo

Obecné

proti:

0

obce na

Uznesenie č. 49/2020

Obecné

zastupiteľstvo prerokovalo

Obecné

zastupiteľstvo zobralo

obce Ďurďošík za rok 2019“
—
Písomný dokument.

OZ

r.

a zobralo na vedomie

„výročnú správu

na vedomie „Výročnú správu za rok 2019“

Uznesenie č. 50/2020

zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu obce ako
spoluúčasť obce na výstavbu miestnej komunikácie na p. č. 136/6 a 135/1 k. ú. Ďurďošík * Investičná akcia bude realizovaná po pridelení dotacie

Obecné

pre MAS-Olšava-Torysa.
Hlasovanie: za

Zdržali sa:

5

proti:

0

v Ďurďošíku, 12. 6. 2020

Overovatelia:
Mačanga
Timko

Jozef

Rastislav

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

Iveta

H

a d a

starostka

Š o

obce

v á

0

