
UZNESENIA prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ďurďošíku  

dňa 18.07.2022: 

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: 

 

 

UZNESENIA prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ďurďošíku  

dňa 18.07.2022: 

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. 113/2022: Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili             

zapisovateľku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Čigáš, Jozef Mačanga. 

 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, overovateľov a zapisovateľky..............Uz. č.113/2022      

2. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022...........................................................Uz. č.114/2022 

3. Správa č.2/2022 a 3/2022 o vykonanej kontrole……………………….……......Uz. č.115/2022 

4. Správa nezávislého auditora za rok 2021………………………………………..Uz. č.116/2022 

5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

    v roku 2022………………………………………………………………..……..Uz. č.117/2022 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu–úväzku na voleb. r.2022– 2026……..Uz. č.118/2022 

7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenia časti parcely č. 132/1 vo vlastníctve obce….Uz. č.119/2022 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

Hlasovanie:  za  5                             zdržali sa:  0                         proti:  0  

 

 

Uznesenie č. 114/2022: 

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

Viď príloha - písomný dokument 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 115/2022: 

OZ berie na vedomie Správu č. 2/2022 o vykonanej kontrole – pokladnica 2022 – efektívnosť, 

hospodárnosť  a Správu č. 3/2022 o vykonanej kontrole – došle faktúry – efektívnosť, 

hospodárnosť. 

  

Viď príloha – písomný dokument 



 

Uznesenie č. 116/2022: 

Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) vzali na vedomie Správou nezávislého auditora  

pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Ďurďošík k 31.12.2021. 

 

Viď. príloha - písomný dokument 

 

 

Uznesenie č. 117/2022: 

Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) určuje 

podľa § 166 odst. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie  

2022 – 2026 v obci Ďurďošík : 1 volebný obvod. 

 

Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) určuje 

v súlade s  § 166 odst. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie  

2022 –2026 v obci Ďurďošík počet poslancov 5 na celé volebné obdobie. 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 118/2022: 

Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) určuje 

podľa § 166 odst. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 4, písm. i zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie  

2022 – 2026 v obci Ďurďošík rozsah výkonu funkcie  (úväzku) starostu 100 % na celé funkčné 

obdobie. 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

 



Uznesenie č. 119/2022: 

1. a)  OZ schvaľuje (všetci prítomní poslanci) zámer odpredaja časti parcely č. 132/5, kat. úz. 

Ďurďošík, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie o výmere 510 m2, vedenej na LV 

č. 503 vo vlastníctve Obec Ďurďošík a to pre:  

            pána Petra Ričaniho, bytom Kecerovce 120 výmeru 87 m2  

            a pána Dušana Antolíka, bytom Európska trieda 9, Košice výmeru 54 m2 

 

           b)  OZ schvaľuje(všetci prítomní poslanci)  tento predaj „ako prípad hodný osobitného  

            zreteľa. 

     

2. OZ schvaľuje (všetci prítomní poslanci) zámer na usporiadanie nehnutelného vlastníctva 

obce - časti parcely č. 135, kat. úz. Ďurďošík, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

vedená na LV č.398, register „E“  vo výmere 35 m2 a  zámenu  časti parcely č. 177/77, 

kat. úz. Ďurďošík, druh pozemku orná pôda, vedená na LV č. 728, register „C“   vo 

výmere 35 m2 vo vlastníctve fyzickej osoby pána Ľubomíra Matisa, bytom Ďurďošík č. 

199 v zmysle predloženého návrhu. 

  

Viď prílohy - písomné dokumenty 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   

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

Jozef Mačanga     ................................ 

 

 

V Ďurďošíku 18.07.2022                                                                      Iveta  Hadašová  

                                                                                                                 starostka obce                           

 

 


