Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš

ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADANIA ZO DŇA 20.6. 2021

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

K bodu 2. : Schválenie programu : Hlasovanie dopadlo 3:0 za schválenie.

K bodu 3. : VZN 2021, pohrebisko, DS, mapa, máme kontrolóra. CO je vybavená.

K bodu 4.: Prílohy- mali ste k dispozícii prečítať, dúfam, že ste prečítali. Je tam 79.000,-€ zvýšený nový
projekt. Kontrolór : " Je to zle, lebo obec je v schodku, v mínuse. DS boli kryté peniaze, PF je 3.000,-€
treba dávať pozor na také stavby, ste malá obec. Je lepšie prebytok, aj keď malý, ale aj tak, ako mínus.
Zlý pohľad potom z Ministerstva financií, pre budúcnosť. Je tam 7.000,-€ úver, nemám výhrady,
navrhujem schváliť bez výhrad. No je lepšie nebyť v dlhoch. Aj keď tieto vám nechala predchodkyňa p.
starostu."
Starosta :" Áno nechala to p. starostka, zlý projekt, veľmi drahý a nekvalitný. Okrem toho nedomyslený,
mám pocit že odkopírovaný bez premýšľania. " A. Husák:" Veď vraj nechala peniaze na účte. Vraj bol
účet v pluse 10.000,-€."
Starosta : Áno ale všetko aj tak potom išlo na jej výdavky, odstupné, plat atď. Takže papierovo tam
peniaze boli, no v skutočnosti nie. Nevideli sme ich."
P. kontrolór:" Povinnosť je všetko zverejniť. Tak aby nebol problém!"
A Husák :" každý povie, že sme urobili chybu! Že sme ukradli peniaze, a ako sa máme akože teraz
vyjadriť? Ak by prišla ale kontrola, budú stíhať starostu. Ja do toho nevidím. "
J. Guman: " Zodpovedný je starosta. Má zveľaďovať majetok"
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Kontrolór :" Môže sa stať, že ak si vytiahnu záverečný účet, neschvália žiaden projekt. Nerobili sme
rozpočtové opatrenia. Máte ešte dobre že nie ste zaúverovaní.
J. Guman:" Navrhoval som už od začiatku zrušiť nevýhodný projekt. "
Starosta :" Áno, ale už to bolo začaté! Nedalo sa."
Kontrolór :" Takže to schvaľujem bez pripomienok.
Hlasovanie :3:0 za.

K bodu 5.: Stanovisko : A. Husák :" Práce naviac som tam nič nevidel,"
J. Guman :" Poslal Ti nejakú faktúru za práce naviac? Prečo neprišli najprv za Tebou, že idú robiť nejaké
práce naviac? Nedržali sa projektu a teraz pýtajú peniaze za niečo čo urobili samy naviac?
Nemá právny nárok na preplatenie. "
A. Husák :" Pofotiť chyby a nech opravia. To čo bolo z jeho iniciatívy, my s tým nič nemôžeme robiť!
Starosta :" Prečo urobil viac m2 na parkovisku - 80 m2?! Nieje tam 14m3 nádrž, hygiena nám ešte
nedala povolenie, musíme kúpiť chladničku. Stavebný dozor to schválil. Požiarnici mali tiež výhrady.
Obecné zastupiteľstvo mu neschvaľuje žiadne práce naviac, svojvoľne urobil práce mimo projektu.
Dáme uznesenie: 3:0 za schválenie uznesenia, s tým že sa nebude nič platiť.

K bodu 6.: Verejnoobchodná súťaž- J. Guman: min. cena za m2 pozemku v intraviláne je 3,68,-€ podľa
znaleckého posudku. 120m2,susedia- fara a obec.
- podmienky : Verejnoobchodná súťaž, cena 3,68 za m2 pozemku, upozorniť susedov, 15 dní
zverejnenie na úradnej tabuli a internetovej stránke, určí sa komisia, každý účastník môže dať iba jednu
ponuku.
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K bodu 7.: Od 1.7. 2021 úprava hodín TSP.
Prvé očkovanie už bolo, ďalšie bude na budúci mesiac.

K bodu 8.: Pán starosta sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadanie.

Zápisnicu vyhotovila: Gabriela Kurová
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