
UZNESENIA prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ďurďošíku dňa 27.02.2023: 

Obecné zastupiteľstvo v Ďurďošíku s počtom prítomných poslancov: 5 – Jozef Mačanga, Marian Dzuro, 

Rastislav Timko, Ing. Lukáš Bobaľ, Mgr. Jana Kormaníková je uznášania schopné a prijíma následujúce 

uznesenia: 

Uznesenie č. 7/2023 

Poslanci OZ (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili zapisovatelku Annu Šalagovičovu a 

overovateľov zápisnice a členov návrhovej, volebnej a mandátovej komisie pre voľbu kontrolóra obce: 

Marian Dzuro, Rastislav Timko  

 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili program OZ: 

 1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, overovateľov a  zapisovateľky.........................Uz.č.7/2023      

 2. Voľby hlavného kontrolóra obce.......................................................................................Uz.č.8/2023 

 3. Schválenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku neštátneho CVČ na r.2023....................Uz.č.9/2023 

 4. Schválenie odpredaja pozemku obce - časť par. č. 132/5................................................Uz.č.10/2023 

 5. Schválenie zámeny pozemkov obce.................................................................................Uz.č.11/2023 

 6. Rôzne – schválenie finanč. Prostriedkov na „Stavebné úpravy v MŠ Ďurdošík“………Uz. č12/2023 

 7. Záver 

 

Hlasovanie:  za  5                            zdržali sa:  0                           proti:   0 

 

 

Uznesenie č. 8/2023: 

Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne zvolili za hlavného kontrolóra Obce 

Ďurďošík na volebné obdobie 6 rokov pani Teréziu Kinlovičovu. 

Funkčné obdobie:1.3.2023 – do 28.2.2029. 

A/ Berie na vedomie   

B/ S c h v a ľ u j e  
1. 

Zapisovateľ: Anna Šalagovičová     

Overovatelia zápisnice: Marian Dzuro a Rastislav Timko  

Návrhová, mandátová a volebná komisia: Marian Dzuro a Rastislav Timko      

Program rokovania  OZ 27.02.2023   

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hlasovanie:  

Za :  5 poslancov        Proti :   0            Zdržali sa : 0 

 

2. 

OZ  vykonalo voľbu  hlavného kontrolóra obce Ďurďošík a schvaľuje nasledovné: 

 

a) 

Volebná, mandátová komisia, návrhová komisia: Marian Dzuro a Rastislav Timko      

 

 

b) 

Mandátová komisia konštatuje, že účasť poslancov na rokovaní OZ 27.2.2023 je  5   

Obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje verejnú voľbu hlavného kontrolóra obce. 

 



c) 

Obecné zastupiteľstvo  Ďurďošík  vyhlásilo voľbu HK  na OZ dňa 26.1.2023  

Uznesením OZ Ďurďošík a pracovný úväzok 15 %. 

 

d) 

Na pozíciu  hlavný kontrolór obce Ďurďošík   prihláška bola doručená  v termíne jedným uchádzačom: 

Terézia  Kinlovičová,  Ruskov č. 40 

Kandidátka   splnila podmienky na funkciu hlavného kontrolóra obce v zmysle  

§ 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podmienky v zmysle vyhlásenia  voľby hlavného 

kontrolóra obecným zastupiteľstvom obce Ďurďošík. 

 

e) 

Obecné zastupiteľstvo schválilo za hlavného kontrolóra obce Teréziu  Kinlovičovú, bytom Ruskov 

č.40 s pracovným úväzkom 15 % na funkčné obdobie  od 1.3.2023 – do 28.2.2029 a zvýšenie platu 

podľa § 18 c) ods.5 zákona č. 269/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo výške 

30 %. 

 

f) 

OZ odporúča starostovi obce uzatvoriť  s novozvoleným hlavným kontrolórom obce  pracovnú zmluvu 

s nástupom do práce 1. 3. 2023. 

 

Hlasovanie:  

Za :  5 poslancov     Proti :   0      Zdržali sa : 0 

 

 

Uznesenie č. 9/2023: 

Obecné Zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) prerokovali a jednomyseľne  schválilo výšku dotácie 

na mzdy a prevádzku neštátneho CVČ na rok 2023 a to vo výške 70,- € na žiaka s trvalým pobytom 

v obci Ďurďošík. 

Viď. prílohy: Výpočet dotácie na žiaka CVČ 

Hlasovanie:  za  5              zdržali sa:  0           proti:   0 

 

Uznesenie č. 10/2023: 

Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválilo 

a/ odpredaj časti pozemku registra „C“ parcely č. 132/5, druh pozemku: zastavaná plocha v kat. úz. 

Ďurďošík vo vlastníctve :Obec Ďurďošík jej novovzniknuté parcely podľa  

Geometrického plánu vyhotoviteľa Vladimír Vanta – GEO –KS, Bohdanovce 298, zo dňa 13.10.2022. 

Autorizačne overeným Ing. Patrik Cirbus dňa 13.10.2022. Úradne overeným Ing. Viera Ceľuchová dňa 

19.10.2022  

 

b) schvaľuje predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 40,- € /m2 

 

 cena za par. č. 132/6 ......... 87 m2  x 40,- € = 3 480,- € 

 cena za par. č. 132/7 ......... 55 m2  x 40,- € = 2 200,- €  

 

c/ za podmienok: 

   -  sumy  3 480,- a 2 200,- € budú uhradené pri podpise zmluvy  

   -  po úhrade obec vykoná vklad vlastníctva nehnuteľností na kupujúcich s povinnosťou 50 %   



      úhrady réžijných výdavkov žiadateľov   

 

d/ schvaľuje odpredaj pozemku registra „C“  parcely č. 132/6, druh pozemku: zastavaná plocha 

o výmere 87 m2 v kat. úz. Ďurďošík na základe žiadosti: Peter Ričani, Kecerovce č. 120, 044 47 

a parcely č.132/7, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 55 m2 v kat. úz. Ďurďošík 

na základe žiadosti: Dušan Antolík, Európska trieda 9, 040 13 Košice. 

Viď. príloha  

Hlasovanie:  za  5                   zdržali sa:  0                  proti:   0 

 

Uznesenie č. 11/2023: 

Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválili zámenu časti pozemku vo 

vlastníctve  obce Ďurďošík  -  k. ú. Ďurďošík ,   LV č.  398 – KN-E    p. č.  135 - zastavaná plocha 

o výmere 14726 m2,  a to časť p. č.  135/4 - 12 m2 – zastavaná  plocha, a p. č. 117/335–23 m2 – orná 

pôda . 

Pozemok vo vlastníctve žiadateľa Ľubomír Matis, Ďurďošík č. 199 – k. ú. Ďurďošík, LV  728 – KN – 

C – p. č. 177/77 – orná pôda o celkovej výmere  1130  m2, a to časť pozemku  č. p. 177/110 – 35 m2 – 

orná pôda 

Zámena    po rozdelení  Geometrickým plánom obce  vyhotovený  Vladimír Vanta, IČO - 44 307 837   

overený  16. 8. 2022 č. 1133/2022 Okresným úradom  Košice – okolie – katastrálny odbor. 

 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa  so schválením  bez  vzájomných finančných nárokov 

a finančných kompenzácií, s povinnosťou úhrady 50 % réžijných výdavkov pre účastníkov. 

 

Viď. príloha  

Hlasovanie:  za  5                 zdržali sa:  0                   proti:   0 

 

Uznesenie č. 12/2023: 

Obecné zastupiteľstvo (všetci prítomní poslanci) jednomyseľne schválilo spolufinancovanie projektu 

Názov projektu: „Stavebné úpravy v MŠ Ďurďošík“  

Výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených nákladov: 91.176,- €ur  

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q066-512-004 

Aktivita: D2 

Názov aktivity: Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

 

Hlasovanie:  za  5               zdržali sa:  0                  proti:    

 

Overovatelia: 

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

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

                                                                                                                Iveta Hadašová 

                                                                                                                 starostka obce 

 

      

 



 


