
UZNESENIA prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ďurďošíku  

dňa 18.10.2022: 

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. 120/2022: Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili             

zapisovateľku Annu Šalagovičovu a overovateľov zápisnice: Ľuboš Palša, Marian Dzuro 

1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, overovateľov a zapisovateľky.............Uz. č.120/2022      

2. Správa č.4/2022 a č.5/2022 o vykonanej kontrole................................................Uz. č.121/2022 

3. VZN č. 3/2022 o určení výšky čiastočnej úhradu nákladov školy a stravné........Uz. č.122/2022  

4. Schválenie plnej moci obce pre poľovný revír „Prameň“....................................Uz. č.123/2022 

5. Rôzne-schválenie Správy o výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti MŠ.......Uz. č.124/2022 

 6. Záver 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 121/2022: 

OZ berie na vedomie Správu č. 4/2022 o vykonanej kontrole –-nahlasovanie protispoloč. 

činnosti 

a Správu č. 5/2022 o vykonanej kontrole –- kontrola uznesení OZ volebné obdobie  2019 -2022. 

  

Viď príloha – písomný dokument 

 

 

Uznesenie č. 122/2022:  

Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválili VZN č. 3/2022 

o určení výšky príspevkov na čiastočnej úhradu nákladov v škole a v zariadení školského 

stravovania. 

 

Viď príloha – písomný dokument 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 123/2022:  

Poslanci OZ(všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne schválili plnú moc  

pre Miroslava  Šenka, bytom Ďurďošík č. 65 na všetky právne úkony podľa ustanovení zákona č. 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  (občiansky zákonník) a zákona č. 274/2009 Z. z. 

o poľovníctve v znení neskorších  predpisov, a to hmotnoprávne (napr. vznik, alebo zánik 

poľovných revírov, uzatváranie zmlúv o postúpení užívania poľovného revíru a iné) 



i procesnoprávne (napr. zvolanie resp. zastupovanie v konaniach alebo na Zhromaždeniach 

vlastníkov  poľovných pozemkov, doručovanie písomností a iné),  týkajúce sa nehnuteľností – 

všetkých poľovných pozemkov v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, ktorých je 

splnomocniteľ Obec Ďurďošík - vlastníkom alebo podielový  spoluvlastník a k dnešnému dňu sú 

začlenené do poľovného revíra „Prameň“.  

 

Viď príloha – písomný dokument 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

Uznesenie č. 124/2022:  

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

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Ďurďošíku za 

školský rok 2021/2022. 

 

Viď príloha – písomný dokument 

 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:   

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

Marian Dzuro     ................................ 

 

 

V Ďurďošíku 18.10.2022                                                                      Iveta  Hadašová  

                                                                                                                 starostka obce                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


