Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 23. 11. 2020

Navrhovaný program:
1. otvorenie a procedurálne náležitosti;
2.

schválenie programu;

3.

kontrola plnenia úlôh a uznesení;

4.

VZN č. 1/2020 miestne dane a poplatok TKO;

5.

VZN č. 2/2020 opatrovateľská služba;

6.

projekt – traktor pre obec Ďurďoš;

7.

rozpočet obce na rok 2021;

8.

odmeny OZ za rok 2020;

9.

rôzne;

10. záver

K bodu 1.: Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie.
-

Ako zapisovateľka bola zvolená Gabriela Kurová.

K bodu 2.: Schvaľovanie programu – 3 : 0 za schválenie

K bodu 3.: informovanie ohľadom pôžičiek – pôžička bola schválená vo výške 5 000 eur, ale zobrali sme
3 170 eur. Už je schválená a už je na účte. Bude použitá na zaplatenie pôžičky, ktorú už máme,
vyrovnanie. Ak sa použije na DS, tak to je jedno.

K bodu 4.: Stanovisko máme, je v rozpočte – kontrolór schválil. Dane sa zvyšujú na 100 %, poplatok je
minimálne 5 eur za daň z nehnuteľnosti, ostatní, čo platia viac, tak na 100 %. Zľavy sa neposkytujú iba
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tým, ktoré je stanovené podľa zákona. Vodovod je schválený – poslanci sú proti, pán starosta sa
obhajuje, že my máme najmenšie dane v okolí, robí sa projekt na kompostovisko a môže sa znížiť
potom od 5 do 7 eura na osobu za TKO. Andrej Husák má pripomienku, že 100 % je veľa: „Nedalo by
sa s tým niečo urobiť? Dal by som na 50 %.“
Pán starosta: „Tak dáme hlasovať. Najprv budeme hlasovať za 100 %. Hlasovanie 0 : 3 proti. Návrh
nebol prijatý. Nové hlasovanie za 50-percentné zvýšenie: 3 : 0 za, návrh bol prijatý.
Pán starosta: „Takže zmeny budú takéto: Poplatok za TKO – 9 eur na osobu bez žetónov od 1. 1. 2021,
daň za psa – 5 eur jeden pes, druhý pes 12 eur, tretí pes 25 eur. VZN za rok 2010 sa ruší.“

K bodu 5.: Opatrovateľská služba: „Chcel by som zamestnať dve ženy s platom 385 eur s príspevkom
z ministerstva cez projekt,“ povedal pán starosta.
J.Guman: „V čom spočíva konkrétne ich práca?“
Pán starosta: „Väčšie obce zabezpečuje charita a my ako obec dáme žiadosť, že potrebujeme
opatrovateľskú pomoc a posúdi, či túto pomoc môže poskytnúť. Vy zadáte, čo potrebujete a on posúdi,
či môže toto poskytnúť.“
J.Guman: „Nepotrebujú školenie?“
Pán starosta: „Áno, určite budú mať.“
A. Husak: „Podmienky sú aké?“
Pán starosta: „Nie sú určené žiadne požiadavky, stačí základné vzdelanie.“
Hlasovanie: 3 : 0 za.

K bodu 6.: V rámci environmentálneho fondu by som chcel dotáciu od štátu na nákup traktora pre
obec. Naša spoluúčasť by bola 5 percent do 30 000 eur.
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A. Husak: „Čo s tým? Načo ho využijeme?“
Pán starosta: „Všetko, hlavne v rámci kompostoviska, zvoz, vývoz, pomoc občanom, ktorí to budú
potrebovať, napr. aj na dovoz dreva. Zapojíme sa v rámci projektu. Aj to vyjde, tak dobre, ak nie, tak
nie. Bude nás to stáť 50 eur akurát za vypracovanie projektu. Hlasovanie za zapojenie do projektu: 3 :
0 za.

K bodu 7.: Navrhol som taký istý ako minulého roku, nič sa nemení, aj náklady sú také isté. Upraví sa
podľa toho, čo mi prišlo z ministerstva. 56 855 eur je teraz schválený rozpočet.
Pán kontrolór: „prerobiť stanovisko.“
Schvaľuje sa návrh: 0 : 3 proti.
Schvaľuje sa zmena: 3 : 0 za.
Zobralo sa na vedomie stanovisko kontrolóra.
Pán starosta: „Schvaľujeme to radšej skôr, aby to bolo v rámci zákona, do konca roka aby to mohlo byť
vyvesené 15 dní pred aj po porade.

K bodu 8.: Odmeny: Teraz sa nemôže dať nič, lebo nie je úprava. Máme určené akurát, že je 25 eur za
účasť.
-

upraviť odmeňovací poriadok s tým, že tam bude mimoriadna odmena, môžeme aj teraz
hlasovať. Hlasovanie za úpravu prvý návrh 300 eur: 3 : 0 za.

-

- Betlehem: „Drevené sošky som pozeral, 1 500 eur by spolu stáli, moja predstava 120
centimetrové sošky. Zdá sa mi to veľa,“ povedal pán starosta.

-

Andrej Husak dal návrh spýtať sa na výrobu sošiek pána Klobušického.

-

Limit obstarávania treba schváliť. Návrh je 1 000 eur, len na sošky. Hlasovanie: 3 : 0 za.

-

J. Guman mal pripomienku, že na dôchodcov sa nemyslí, že peniaze sa minú len na iné veci.
Starosta mu odpovedal, že dôchodcovia dostanú salónky a deti mikulášske balíčky.
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K bodu 9.: DS – chystajú sa práce naviac – cca 100 m2 dali naviac asfaltu.
-

Dodatok zmluvy musíme urobiť.

-

Projekt bol riešený na rovine a nie je na rovine, tak 20 cm sa odpočíta, betónová platňa sa
odpočíta.

-

5 až 10 tisíc chce naviac. Musíme sa o tom poradiť, urobiť veľký zápis, prepočítať a všetko ešte
raz dohodnúť. Prejdeme si ešte raz celý projekt, nemal by sa navýšiť rozpočet. Malo by to byť
podľa projektu. Za asfalt a betónky mu dáme, ale zadržíme mu.

-

Starosta súhlasí.

K bodu 10.: Pán starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.

Zápisnicu vyhotovila: Gabriela Kurová

.................................
Dátum: 04.12.2020

Ing. Mikeľ Miroslav
Starosta obce Ďurďoš
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