Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš

ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA : 31.8.2021

Navrhovaný program :

1. Otvorenie a procedurálne náležitosti
2. Schválenie programu
3. Kontrola plnenia úloh a uznesení
4.Memorandum o partnerstve a spolupráci PSK
5. VZN prenájom sály OcÚ Ďurďoš
6.VZN kosenie trávnatých porastov
7. VZN o určení spádovej materskej školy
8.Predaj obecných pozemkov
9. Rôzne
10. Záver

K bodu 1. : Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie. "Stretli sme sa skôr, ako sme mali, ale
bude ešte jedno stretnutie, máme toho viac, tak preto.
Zapisovateľka bude p. Gabriela Kurová, súhlasíte?" Hlasovanie: 3:0 za.

K bodu 2.: p. Starosta:" Poprosím hlasovať za schválenie programu tak ako je navrhovaný. "
Hlasovanie : 3:0 za schválenie.

K bodu 3.: p. Starosta :" Záverečný účet je schválený. DS práce naviac - obecné zastupiteľstvo má
pripomienky: J. Gumanová :" Je to strašné ako to vyzerá. " p. Starosta:" Áno ja viem, ale s tými ľuďmi
sa nedá rozprávať, možno sa budeme aj súdiť, možno aj 10 rokov. RiešI sa žiadosť (o 120.000,-€),o
preplatenie projektu. Bude to však trvať možno aj 2 roky, kým prídu peniaze. Najprv musí byť
kolaudácia a tak žiadosť.
J. Guman:" Trebalo podať reklamáciu." A. Husák:" Mali sme mu nechať zádlžné, 60% mu dať a
potom ostatné, keď urobí čo má.
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p. Starosta :" Dostali 95%, ak nám ich nepreplatia, on nám vráti 130.000, - €, s ním sa nedá jednať!
Ďalej verejno-obchodná súťaž o pozemky bude do konca novembra.

K bodu 4. : p.starosta:" VÚC chce urobiť fond ak sa niečo stane v rámci kraja, napr. povodne atď.
PrišieL nám mail - Nadácia pre podporu rodiny. Malo by to byť cca 0.10,-€ na obyvateľa obce na rok.
Tak poprosím hlasovať."
Hlasovanie: 1:2 proti. Návrh neprešiel.

K bodu 5.: Prenájom sály - poplatky : p. Starosta :" občanom s trvalým pobytom v Ďurďoši iba."
p. J. Guman:" takisto súhlasím, iba Ďurďošania a pre Ďurďošanov!"
p. A. Husák:" Áno, nieže príde Ďurďošan pýtať sálu a oslavu bude robiť niekto úplne cudzí. A potom
naši musia upratovať bordel."
p. Starosta : "Súhlasím, odhlasujme to teda. Hlasovanie:3:0 za. Poplatky ostávajú ako sú vo VZN.
Pohrebná hostina: 10,-€ v letnom období, v zimnom období 20,-€. Svadba v letnom období 30,-€, v
zimnom období 50, - €.
Čas ako je vo VZN, ale ešte chcem dodať že ak bude oslava pokračovať po 22:00 hod., musia byť
zatvorené okná.

K bodu 6.: p. Starosta:" Nekosia sa niektoré súkromné pozemky. Neviem čo s tým, práve preto som to
riešil a mám návrh: 50 cm a musia pokosiť, inak príde 1. upomienka, potom 2. upomienka, a musia
pokosiť, inak pokuta. Alebo 10,-€ zaplatiť na hodinu, na Obecnom úrade a náš pracovník pokosí."
Hlasovanie :3:0 za.

K bodu7. :VZN o spádovej MŠ : p. Starosta :" podľa nového zákona musíme určiť jednu obec, kde
budú chodiť naše deti do škôlky. V Hanušovciach musia brať prednostne Hanušovčanov. " p. A.
Husák má pripomienku :" Ak my dáme napr. Babie, rodičia budú na nás nadávať, že my sme tak
určili!" p. Starosta :" Nie, ak ich deti zoberú inde, tak zoberú. Není to nutné, len musíme určiť jednu
obec. Ak si vybavia inde, tak je to na rodičoch. Navrhujem preto obec Babie, tam je menej detí a
myslím že nebude tam žiaden problém, budú radi že budú mať viac detí."
Hlasovanie :3:0 za.

K bodu 8.: Návrh. : tam sú pozemky o ktoré sa nik nestará a užívajú sa. Obecné pozemky, pod
domami, garážami atď. Cena je určená : 3,68, - € za m2.
Hlasovanie :3:0 za predaj.
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K bodu 9. : Budú voľby za poslancov obecného zastupiteľstva 23.10.2021. Kandidáti sú : Miroslav
Guľa, Marcel Guman, Jozef Husák. Musí byť pôvodná komisia, ktorá je určená.
Ďalej : Most : dočasný prejazd je určený iba pre našich občanov a záchranné zložky, resp. autobusy.
Do Giraltoviec už vôbec nebude prejazd od nás, lebo uzatvoria aj na Tarbaji most. Do Hanušoviec sa
nejak vybaví pre deti autobus. Bude sa riešiť vo štvrtok 2.9.2021. Mal by chodiť o pol ôsmej a chcem
vybaviť tak aby mal zastávku pri Obecnom úrade, zatiaľ. Toto by mali riešiť kompetentní, no všetci
volajú mne."

Ďalej už len voľná rozprava.

Pán starosta sa poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadanie.

Zápisnicu vyhotovila: Gabriela Kurová……...............
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