
UZNESENIA priiaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ďurďošíku dňa 26.01.2023:
Obecné zastupiteľstvo v Ďurd'ošiku s počtom prítonmých poslancov: 5 poslanci - .loch Mačanga.
Marian Dzuro. Rastislav Timko. lng. Lukáš Bobaľ a Mgr. luna Kormaníková
je uznášania schopne a prijíma následujúce uznesenia:

Uznesenie č. 2/2023: Poslanci OZ(všctci prítomní poslunci)jednomy seľnc schválili
zapisovateľku Annu Salagovičovu a overovateľov zápisnice: Ing. Lukáš Bobaľ a Mgr. Jana
Kormaníková
Program:

]. Otvorenie. schválenie navrhu prograth overovateľov a zapisovatcľk
2. Plán zasadnutí OZ na r. 2023

3. Správa () kontrólncj činnosti za r.2022
4. Vyhlásenie voľby hlavneho kontrolóra obce a určenie ú\ azku 5

5. VZN č. 3/2023 o určení výšky čiastočnej úhradu nákladov školy :] stravné..................Uz. č.6/2023
6. Rôzne
7. Záver

Hlasovanie: za 5 zdržali sa: 0 proti: 0

Uznesenie * 3/202 '
OZ schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2023.
Viď príloha - písomný dokument
Hlasovanie: za 5 zdržali sa: 0 proti: 0

Ugnesenie č. 4/202 '
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie Správu kontrolnej činnosti za rok 2022
vypracovanú kontrolórkou obce p. Teréziou Kinlovičovou.

Vid". príloha

Uznesenie č. 5/2023:
Obecné zastupiteľstvo v Ďurďošíku (všetci prítomní poslanci)jednomyseľne schvaľuje
v zmysle & 18 a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení \ znení neskorších predpisov
I. tu r č uj e
- š 18 a — ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb.

určuje pracovný úväzok - 15 % hlavného kontrolóra obcc
( 6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas. "*" ktoreho dlžku určí obecné
zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.)



2. vyhlasuje
-š 18 a - ods. 2 Zák. č. 369/1990 Zb. -

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň OZ február 2023
(pracovný úväzok doterajšieho HK konči 28. 2. 2023)
(2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a
spôsobom v mieste obvy ým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak. aby sa voľba vykonala
počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu
hlavného kontrolóra musi odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dni pred dňom
konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov doklad o
vzdelaní.

Prihlášku na voľbu hlavného kontrolóra obce - odovzdať do 15. 2, 2023

;; 18a
Predpoklady na Výkon funkcie. voľba a skončenie výkonu funkcie

(1) Kvalitikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplnc'
stredné vzdelanie. aspoň 5 rokov praxe v samospráve.

Hlasovanie: za 5 zdržali sa: 0 proti: 0

Uznesenie č. 6/2025:
Obecné zastupiteľstvo \' Ďurd'ošiku (všetci prítomní poslanci) prerokovali ajednomyseľne schválili
VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnej úhradu nákladov v škole a v zariadení
školskeho stravovania.

Vid' príloha * písomný dokument

Hlasovanie: za 5 zdržali sa: 0 proti: 0

Overovatelia:
Ing. Lukáš Bobaľ .....
Mgr. Jana Konnanikov

V Ďurd'ošíku 26.01.2023 Iveta l-ladašova
starostka obce


