
UZNESENIA prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ďurďošíku  

dňa 06.09.2021: 

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. 84/2021: Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili             

zapisovateľku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Čigáš a Rastislav 

Timko. 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, overovateľov a zapisovateľky............Uz. č.84/2021      

2. Správa nezávislého auditora za r.2020................................................................Uz. č.85/2021 

3. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.........................................................Uz. č.86/2021 

4. Správa o vykonanej kontrole č. 3/2021...............................................................Uz. č.87/2021 

5. Schválenie zmluvy s NDS, a.s.o prevode vlast. práva k nehnuteľ………….….Uz.č.88/2021 

6. Schválenie výstavby obecnej komunikácie na p.č.135/1 a p.č.136/6.................Uz. č.89/2021 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 85/2021 Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) vzali na vedomie  

Správou nezávislého auditora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo ObceĎurďošík       

 k 31.12.2020. 

Viď. príloha - písomný dokument 

 

Uznesenie č. 86/2021:  

Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválili Plán kontrólnej  

činností na II. polrok 2021. 

 

Viď príloha - písomný dokument 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 87/2021:  

OZ berie na vedomie Správu č. 3/2021 o vykonanej kontrole – Kontrola došlých faktúr – 

efektívnosť, hospodárnosť. 

 

Viď príloha - písomný dokument 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 
 



- 2 - 

 

Uznesenie č. 88/2021:  

Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválili Zmluvu o prevode 

vlastníckého práva k nehnuteľnostiam a zmluvu o zriadení vecného bremena 

ZIO/0217/30800/0029/2021 medzi prevodcom a povinnom z vecného bremena Národná 

diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava a nadobúdateľom a 

oprávneným z vecného bremena Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45  Ďurďošík o 

bezodplatnom prevode pozemkov zo dňa 06.09.2021. 

 

Viď príloha - písomný dokument 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 89/2021:  

Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválili výstavbu   

obecnej komunikácie na parcelách č. 135/1 p.č.136/6 kat. úz.Ďurďošík. z vlastných 

prostriedkov v troch polročných splátkach cca 19.000,- eut v II. polroku 2021, cca 19.000,- eur 

v I. polroku 2022, cca 19.000,- eur v II. polroku 2022 z vlastných zdrojov. 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

 

Overovatelia:   

Ing. Miroslav Čigáš  .............................  

Rastislav Timko       ................................. 

 

 

V Ďurďošíku 06.09.2021                                                                      Iveta  Hadašová  

                                                                                                                 starostka obce                           

 


