
Uznesenie  č.1/2022 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  
v  Ďurďošíku  zo dňa  27.11.2022 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
A/  Obecné zastupiteľstvo  obce  Ďurďošík prítomní poslanci: Jozef Mačanga,    
      Marian Dzuro, Rastislav Timko, Ing. Lukáš Bobaľ a Mgr. Jana Kormaníková 

            b e r i e      n a     v e d o m i e :  
1. Informáciu  predsedu miestnej volebnej  komisie Ing. Patrície Üvegesovej   

o výsledkoch volieb do samosprávy obce Ďurďošík  dňa 29.10.2022 
 2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Ďurďošík   - p. Iveta Hadašová. 
3.  Zloženie sľubu novozvolených poslancov obce Ďurďošík    

      Lukáš Bobaľ Ing. (KDH) 
            Marian Dzuro (KDH) 
            Rastislav Timko (KDH) 
            Jozef Mačanga (KDH)   
            Jana Kormaníková(nezávislá)  

        4.Informáciu mandátovej komisie o uznášania schopnosti 
   samosprávy obce  Ďurďošík 
5.Informáciu o poverení zástupcu starostu obce  starostom obce  

         Jozef Mačanga v zmysle  §  13b , ods. (1)  Zák. č.  369/1990 Zb. o obecnom      

            zriadení  v platnom znení.     
6.Zapisovateľ:  Anna Šalagovičová 

    Overovateľ:   p. Jozef Mačanga a Marian Dzuro 
 7.OZ berie na vedomie  vystúpenie v diskusií prítomných : 

......................................................................................................... 
B/  Obecné zastupiteľstvo obce Ďurďošík prítomní poslanci: Jozef Mačanga,    
      Marian Dzuro, Rastislav Timko, Ing. Lukáš Bobaľ a Mgr. Jana Kormaníková 
     S c h v a ľ u j e : 

1. Program ustanovujúceho  rokovania OZ dňa 27.11.2022 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  a odovzdanie  

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom  novozvoleného obecného 
zastupiteľstva /predseda volebnej komisie /  

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 
      vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
6. Vystúpenie novozvoleného starostu 
7. Schválenie mandátovej a návrhovej komisie  
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať  

a viesť zasadnutia  obecného zastupiteľstva - § 12 ods.2 zák.č.369/1990 Zb. 
10. Zriadenie komisií  pri OZ Ďurďošík  a voľba ich  predsedov  v zmysle  zák.  
       369/1990  Zb. v platnom znení.: 
11. Určenie platu starostu obce Určenie platu starostu obce 
12. Úprava rozpočtu roku 2022 ku 27.11.2022 
13. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 
14. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre MŠ 
15. Ostatné poplatky vyberané obcou na rok 2023 
16. Viacročný rozpočet obce r. 2023-2024-2025 -  schválenie  
     Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce 



     Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu  - písomný  dokument 
17. Zásady odmeňovania poslancov 
18. Diskusia 
19. Návrh na uznesenie  
20. Záver 

 
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 
2.Schválenie mandátovej, volebnej, návrhovej komisie:  
Ing. Lukáš Bobaľ - predseda    
Mgr. Jana Kormaníková  - člen  
Dzuro Marian   – člen   
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 
3. OZ schvaľuje poslanca OZ  Ďurďošík v zmysle  § 12  ods. (2) 
zák. č. 369/1990 Zb.  Ing. Lukáš Bobaľ 
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 
4. OZ určuje plat starostu obce v zmysle zák. č. 253/1994 Zb.    
    o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest    
    v z. n . p.  
 

a) Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) určili v zmysle § 11 ods. 4, písm. i 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  
uznesenia OZ Ďurďošík č. 118/2022 zo dňa 18.07.2022 na volebné obdobie r. 2022 – 
2026 v obci Ďurďošík rozsah výkonu funkcie  (úväzku) starostu 100 % na celé funkčné 
obdobie (stanovený pred voľbami  r. 2022)  

 
b) OZ – schvaľuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  
starostke Ivete Hadašovej – 100 % úväzok - mesačný plat vo výške základného platu, 
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného koeficienta podľa počtu obyvateľov 
obce  (Ďurďošík od 501 do 1000 obyvateľov)  t. j. 1,83  a zvýšenie platu starostu podľa 
§ 4 odst. 2 zák.č.253/1994 Z.z. -10 %. 
s účinnosťou od  28.11.2022  (ustanovujúce OZ – zložením sľubu starostu). 

 
     kto je   Za  : 5                  Zdržal sa: 0                 Proti: 0 
 
5. OZ schvaľuje komisie  zriadených pri OZ  Ďurďošík a volí predsedov komisií    
    v zmysle  zák. 369/1990 Zb. v platnom znení.: 
    a)komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi                       
                        1. Lukáš Bobaľ Ing. – predseda   
                        2. Jozef Mačanga - člen 
                        3. Marian Dzuro - člen 
                        4. Rastislav Timko- člen 

                   5. Jana Kormaníková Mgr. - člen  
  

                               



   b)komisia verejného poriadku: 1. Rastislav Timko - predseda  
                                                    2. Marian Dzuro – člen    
                                                    3. Lukáš Bobaľ Ing. - člen                 
 
    c)finančná komisia :  1. Marian Dzuro - predseda  
                                      2. Jozef Mačanga - člen  
                                      3. Jana Kormaníková Mgr.- člen  
       
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 
 
6. OZ schvaľuje úpravu rozpočtu v roku 2022 ku 27.11.2022. Viď. príloha  
kto je   Za  : 5                   Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
7. OZ schvaľuje VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ďurďošík 
Viď. príloha  
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 
8. OZ schvaľuje VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy so sídlom na území obce Ďurďošík na kalendárny rok 2023.  
Viď. príloha  
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 
9. OZ schvaľuje Ostatné poplatky vyberané obcou Ďurďošík v roku 2023.  
Viď. príloha  
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 
10. OZ   
 a)  prerokovalo predložený viacročný rozpočet obce Ďurďošík na roky 2023-2024-    
 2025 
 Viď príloha 

b)  schvaľuje zostavenie a predkladanie viacročného rozpočtu obce Ďurďošík na roky 
2023 bez programovej štruktúry. V zmysle novely zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov § 4 odseku 5 v obciach do 
2000 obyvateľov OZ môže rozhodnúť o neuplatňovaní programu obce.  

Viď príloha 

c)  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k viacročnému rozpočtu obce 
Ďurďošík na roky 2023-2024-2025. Viď príloha 
 
d) schvaľuje rozpočet obce Ďurďošík na rok 2023 
Príjmy celkom: 353 787,- € 
Výdaje celkom:353 787,- €  
Viď príloha 
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 



11. OZ schvaľuje   

vzdanie sa odmien zástupcu starostu, poslancov OZ, členov a predsedov obecných 

komisií počas volebného obdobia rok 2022 až do konca volebného obdobia rok 2026. 
Viď. prílohy  
kto je   Za : 5                  Zdržal sa: 0                     Proti: 0 
 
 
 
 
OZ odporúča  

Starostovi obce  - zvolávanie  OZ obce Ďurďošík -  1 x  za tri mesiace 

 

 

20. Záver.  
Po schválení prijatého uznesenia starostka obce ustanovujúce OZ ukončila. 

 
 
 

 

 

V Ďurďošíku  27.11.2022 

 

Overovatelia zápisnice  : Jozef Mačanga  .......................................... 
              
                                 Marian Dzuro    ......................................... 
 
  
 
 
 
 
 

 
                                                                   Iveta   H a d a š o v á   
                                                                          starosta obce  
 
 
 
 
            
                 
 

 

 


