PRIJATÉ UZNESENIA OZ v Ďurd'ošíku zo zasadnutia č. 13/2021 zo dňa
12.03.2021:

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

Uzneseniec.

70/2021: Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili

zap1sovatelku Annu Šalagovičovu & overovateľov zápisnice. Ing.Miroslav Čigáš a Rastislav
Timko.
Program:
1. Otvorenie, schválenie návrhu programupverovateľov a zapisovateľky
............ Uz. č. 70/2021
2. Plán zasadnutí OZ v r.2021
..Uz. č. 71/2021
.......................................................................
3 Schválenie výšky dotácie na zmdy a prevádzku neštát. CVČ na r. 2021. .Uz č. 72/2021
4. Správa o kontrolnej činnosti za r. 2020
..U.z. č. 73/2021
..................................................
5. Čerpanie FRR na zatrubnenie chodníka pod cintorínom
...................................Uz. č. 74/2021
6. Rozšírenie VO na obslužných komunikáciach p.č. 117/100130/1 17 a 107/6....Uz. č.75/2021
7. Rôzne
8. Záver
Hlasovanie: za

5

zdržali sa:

0

proti: 0

Uznesenie č. 71/2021:

.
OZ schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Durďošíku
v roku 2021.
-

písomný dokument

Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti:

0

Uznesenie č. 72/2021. '
Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválili výšku dotácie na
mzdy a prevádzku neštátneho CVČ na rok 2021 a to vo výške 50; € na žiaka s trvalým pobytom
v obci Ďurďošík.
Vid. prílohy: Výpočet dotácie na žiaka CVČ
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti:

0

Uznesenie č. 73/2021:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie Správu kontrolnej činnosti za rok 2020
vypracovanú kontrolórkou obce p. Teréziou Kinlovičovou.
Viď. príloha

Uznesenie č. 74/2021. '
Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválilicerpanie FRR na
vybudovanie chodníka pod cintorínom.
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti: 0

Uznesenie č. 75/2021:
Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválili rozšírenie verejného
osvetlenia na obslužných komunikáciach na p.č.l l7/ 100,130/] 17 a 107/6
nakoľko sú uvedené ulice plne obývané.
Hlasovanie: za

5

zdržali sa: 0

proti:

0

Overovatelia:
Ing. Miroslav Čigáš .............................
Rastislav Timko .................................

v Ďurďošíku 12.03.2021

Iveta Hadašová
starostka obce

