
 

 

UZNESENIA prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ďurďošíku  

dňa 06.04.2022: 

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. 100/2022: Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili             

zapisovateľku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Rastislav Timko, Ľuboš Palša 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, overovateľov a zapisovateľky............Uz. č.100/2022      

2. Plán zasadnutí OZ na r. 2022................................................................................Uz. č.101/2022 

3. Schválenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku neštát. CVČ na r. 2022.............Uz. č.102/2022 

4. Vyhodnotenie Komunitný plán sociálnych služieb obce Ďurďošík za r.2021......Uz. č.103/2022 

5. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce na r.2022 – 2030.........Uz. č.104/2022 

6. Schválenie PHSR obce na r.2021-2027................................................................Uz. č.105/2022 

7. Správa o kontrólnej činnosti za r. 2021.................................................................Uz. č.106/2022 

8. Správa č. 1/2022 o vykonanej kontrole.................................................................Uz. č.107/2022 

9. Záverečný účet obce za rok 2021 a stanovisko HK k záver.účtu..........................Uz. č.108/2022 

10. Schválenie čerpania FRR na Výstavbu miest.kom.na p.č.135/1 a 136/6………Uz.č.109/2022 

11. Schválenie Zmluvy o prevode vlast.práva k nehnuteľnostiam- NDS, a.s...........Uz. č.110/2022 

12. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech VSD,a.s.Košice...Uz. č.111/2022 

13.Prehodnotenie otvárania rezervy ÚP obce Ďurďošík z dôvodu rozšírenia úz.....Uz. č.112/2022 

14.Rôzne 

15. Záver 

 

Hlasovanie:  za  5                             zdržali sa:  0                         proti:  0  

 

 

Uznesenie č. 101/2022: 

OZ schvaľuje plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2022. 

Viď príloha - písomný dokument 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 
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Uznesenie č. 102/2022: 

OZ schvaľuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku neštátneho CVČ na rok 2022 vo výške 70.- € na 

žiaka s trvalým pobytom v obci Ďurďošík. 

 

Viď príloha - písomný dokument - Výpočet dotácie na žiaka CVČ 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 
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Uznesenie č. 103/2022: 

OZ berie na vedomie vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ďurďošík za 
r.2021. 
Viď príloha - písomný dokument 

 

Uznesenie č. 104/2022: 

OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Ďurďošík za r.2022 – 2030. 

Viď príloha – písomný dokument 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

Uznesenie č. 105/2022: 

OZ schvaľuje „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ďurďošík na r.2021 – 2027“. 

Viď príloha – písomný dokument 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 106/2022: 

OZ berie na vedomie Správu o kontrólnej činnosti za r. 2021. 

Viď príloha – písomný dokument 

 

Uznesenie č. 107/2022: 

OZ berie na vedomie Správu č. 1/2022 o vykonanej kontrole – kontrola došlých faktúr-efektívnosť, 

hospodárnosť. 

 Viď príloha – písomný dokument 

 

Uznesenie č. 108/2022: 

a) OZ prerokovalo  „Záverečný účet obce Ďurďošík  za rok 2021“  

- písomný dokument 

 

b) OZ berie na vedomie „Stanovisko hlavného kontrolóra obce“ k „Záverečnému účtu obce za rok 

2021“ – písomný dokument 
 

c) OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce „bez výhrad“ 
 

d)  OZ schvaľuje  „schodok“ rozpočtu obce za rok 2021 vo výške   

30.791,54 € 

 

e)  OZ nevyhodnocuje „program obce“ z dôvodu, že rozpočet na rok 2021 nebol schvaľovaný     

     v programovej štruktúry  
 

f)  OZ potvrdzuje zostatok príjmových finančných operácií po usporiadaní schodku  rozpočtu   

    30 791,54 € a nedočerpaných finančných prostriedkov z r. 2021 = 1 449,91 €   

      OZ schvaľuje tvorbu  rezervného fondu   sumu 7 451,15 €. 

 

Viď príloha - písomný dokument 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 
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Uznesenie č. 109/2022: 

Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválili čerpanie FRR do výške 

26.455,63  € na výstavbu projektu „Ďurďošík – výstavba obecnej komunikácie na parcele č. 135/1 

a 136/6“. 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

Uznesenie č. 110/2022: 

OZ schvaľuje  

„Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ZIO/0433/30801/0029/2021“ 

medzi prevodcom: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava, IČO 

35919001 a nadobúdateľom: Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45  Ďurďošík o bezodplatnom 

prevode pozemkov 

a  

Dodatok č. 1 k „Zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a zmluva o zriadení 

vecného bremena ZIO/0217/30800/0029/2021“  medzi prevodcom a oprávneným z vecného 

bremena: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,  Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava, IČO 

35919001 a nadobúdateľom a povinnom z vecného bremena: Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45  

Ďurďošík. 

Viď prílohy - písomný dokument 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

Uznesenie č. 111/2022: 

OZ schvaľuje  

„Zmluvu o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964  Zb.“ 

medzi povinným z vecného bremena: Obcou Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45 a oprávneným 

z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a. s. , Mlynská 31, 042 91  Košice. 

Viď príloha - písomný dokument 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 112/2022: 

OZ schvaľuje neotvárať rezervu územia ÚP obce Ďurďošík z dôvodu rozšírenia územia.  

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Overovatelia:   

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

Ľuboš Palša     ................................ 

 

 

V Ďurďošíku 06.04.2022                                                                      Iveta  Hadašová  

                                                                                                                 starostka obce                           

 

 


