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                                      Zápisnica z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva 

                                                                     Zo dňa : 07.11.2021 

 

 

Navrhovaný program: 

 

1. Otvorenie a procedurálne náležitosti 

2. Sľub poslancov 

3. Schválenie programu 

4. Kontrola plnenia úloh a uznesení 

5. VZN 5/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

6. VZN 6/2021  o miestnych poplatkoch a poplatok ZKO 

7. Zámer predaja obecných pozemkov 

8. Zapojenie projektu pre najmenej rozvinuté okresy – chodník ku zastávke Ďurďoš (pri 

obchode) 

9. Návrh rozpočtu obce Ďurďoš na rok 2022 

10. Odmeny poslancov 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

K bodu 1. : Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie. Za zapisovateľku bola určená 

Gabriela Kurová. 

 

K bodu 2. :/p. starosta/-„Mali sme voľby 23.10,2021.Máme 2 nových poslancov ,tak poprosím 

o zloženie prísahy“. 

- Pán Miroslav Guľa a Jozef Husák sa postavili a prečítali prísahu ,ktorú následne aj podpísali. 

 

K bodu 3. :/p. starosta/ „ Tu mám 3 body na doplnenie.“ 

- 1. : Verejné obstarávanie 

- 2. : Audit 

- 3, : Voľby do samosprávy 
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K bodu 4. : Prenájom sály : riadiť sa VZN. Ale keďže je Covid nedáva sa na prenájom. 

-udržiavanie čistoty a poriadku 

-prijaté uznesenie 25. 

 

K bodu 5. : VZN 5/2021 , bolo to vypracované na podnet prokurátora. My síce nemáme obchod, no 

musíme prijať napriek tomu na podnet prokurátora. Hlasovanie : 5 : 0 za VZN. 

 

K bodu 6. : VZN 6/2021  -/ p. starosta/ „ Dane z nehnuteľností sa meniť nebudú. Poplatok za odpad sa 

bude ale zvyšovať z 9,-Eur na 10,-Eur, lebo obec dopláca. Musíme sa pripraviť nato ,že sa budú 

vykupovať fľaše. Naša „odmena“ bude , že sa bude doplácať“. 

/p. M. Guľa/- „mám otázku : Bol vybavený projekt : Bioodpad , kde je na to pozemok ? 

/p .starosta/ - „Za zastávkou , oproti obchod ,,no nemáme na to peniaze.  

/p. M. Guľa /- „ Tam je kanál, ktorý ide do potoka ,ten ide do Tople, tak to už tu bolo a bolo to 

zrušené“. 

/p. starosta / -„ Áno , ale tam je v projekte to urobené tak, že to bude odtekať do šachty.  

/p. M. Guľa/- Aha ,no samozrejme tak to musí byť! 

/p. starosta/ -„ No zatiaľ sa to nemôže realizovať“. 

/p. M. Guľa/ -„ Čiže bezpredmetné ?! – urobil sa projekt , ktorý k ničomu neslúži. Má maximálne 5 

rokov platnosť a už nám nebude k ničomu“. 

/p. starosta/ - „No ,aj 5 ročný projekt je dobrý“.  

/A. Husák/ - „ Mám otázku. Musí to byť ? Z 9,- eur na 10,- Eur ? Čo na to povedia občania ?“ 

/p. starosta/ - „No bohužiaľ“. 

/p. A. Husák/ - „ Bolo povedané , že to bude klesať na 7,- Eur.“ 

/p. starosta/ - „No hej, ak by bolo kompostovisko“. 

/p. M. Guľa/ - „ Nič sa vlastne neseparuje ,len to čo doma separujeme . Naša obec je nato slabá , 

viem“. 

/p. starosta / -„Ja vysvetlím : išli sme na výnimku bioodpadu ,čiže to máme lacnejšie aj tak, ale pozor ! 

– Jeden vývoz je 65,- Eur. Inak by bol 100,- Eur. Ak chceme kontajnere , pôjdeme na 20,- Eur. Obec 

nesmie doplácať. Tak môj názor je : ostaňme na 10,-Eur a na budúci rok sa spojíme s Hanušovcami 

a uvidíme. Za všetko sa strašne veľa platí.   

/p. M. Guľa /- „ Asi sme sa nerozumeli ,ja hovorím o kontajneroch. Aspoň 2x do roka zabezpečiť 

vývoz. Napr. v jari a v jeseni.  
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/p. starosta/ - „ Vývoz jedného kontajnéra stál 200,- Euro. Každý obyvateľ by musel doplácať. Vyšlo by 

to na jar a na jeseň po 16,- Euro na osobu. Takže nechajme to tak ako to je“.  

/p. M. Guľa/ -„ Aby bol vyrovnaný rozpočet,som za 10,- Euro.  

Hlasovanie : 5 : 0  za. 

 

K bodu 7. : Zámer predaja pozemku pre p. Verbovanca –  /p. starosta/ -On už začal s výkopovými 

prácami tak ja by som súhlasil s odpredajom. Chce tam mať pravdepodobne garáž , tak hlasujme 

o odpredaji.“ 

Hlasovanie : 5 : 0 za odpredaj. 

 

K bodu 8. :  Chodník od p. Verbovanca po obchod – zastávku./p. starosta/ -„ Žiadosť už je ,tak ja by 

som bol za, lebo ja neviem taký projekt urobiť. Čiastka 45.000,- Eur. Musia tam byť čistiace šachty tak 

preto taká suma.“ 

/p. M. Guľa/ - „ Úplne bezpredmetné podľa mňa , lebo tam veľmi občania nechodia, 3 autobusy 

chodia tak neviem načo. A myslím. Že to ani neschvália , tak nieje o čom.“ 

/p. starosta/ - „ Musíme niekde začať. Máme sľúbenú sumu 20.000,- Eur  od splnomocnenkyne, tak 

uvidíme.Musíme nejako začať a napredovať.“ 

/p. J. Guman/ - „Prečo nie okolo p. Bereckého ? Bolo by to kratšie.“ 

/p.starosta / -„ Lebo tam je plyn. Je to chránené pásmo.“ 

/p .A. Husák/ - „ Bude všetko vyznačené ? Ak to bude schválené ,prechody  atď. ? 

/p. starosta/ - „ Áno, teraz sa začnú práce na ceste po Tarbaj. 

/ p. M. Guľa/ -„ Inak to robí správa ciest. Môže to byť aj tak ,že správa kúpi materiál a obec si to robí 

svojpomocne . Ja viem, že teraz obec nemá pracovníkov atď. 

A po 2. je to vysúťažené a bude to po hranicu Vranovského okresu a nie po Tarbaj. Obec s tým nemá 

nič.“  

/p. starosta/ - „ Áno, ja o tom viem, len som tak napísal ,aby ľudia lepšie pochopili ,pokiaľ to bude. 

A viem ,že to robí Správa ciest. Tak hlasujme za zapojenie do projektu.“ 

Hlasovanie : 5 : 0 za zapojenie.  

K bodu 9. : /p. starosta/ - „ Návrh rozpočtu sa menil , lebo je tam zohľadnené moje odstupné. Máte  

to k dispozícií .k nahliadnutiu. Rozpočet je naplnený cca na 100  %. Nenavýšoval som ho. Ostatné je 

tak ako bolo.  

/p. M. Guľa/ - „ Mám pripomienku čo sa bude kupovať za 5.000,- Eur ? 
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- reprezentácia obce 2.000,- Eur 

- semináre a kurzy     1..400,- Eur 

- účtovníctvo               7.400,- Eur ročne 

Toľko platíme ,neskutočné peniaze! „ 

/ p.starosta / - „Ja by som chcel sekretárku, no stálo by to + 1.000,- Eur mesačne. A ročne cez 

12.000,- Eur. Tak by to bolo ešte drahšie.  

Na školenia chodím a pravidelne, často a chcem chodiť , aby som sa prispôsoboval. Občas chodím do 

Bratislavy , priniesol som cca 200.000,- pre obec ,Eurofondy sa bohužiaľ nezapočitávajú do rozpočtu . 

Idú do projektu -  Voda, Chodníky  iné, projekty.“ 

/p. M. Guľa/ -„ 3 roky ste starosta ,neprišlo nič pre obec. Je zobratá pôžička , obec je v dlhu dosť. 

Ďalej by som chcel vedieť, prečo sa tak dvíha daň ?“ 

/p.starosta/ - „ Lebo v r. 2019 a 2020 bolo zvýšovanie daní o 50% okrem lesov ,tam sa to zvyšovalo 

o 100%.“ 

/p. M.Guľa/ -„ Svieti sa len pár hodín, prečo sa nesvieti celú noc ako inde ?“ 

/p. starosta/ -„ Ak dostaneme projekt ,tak nie je problém, aj elektrárne dávajú projekty. Iba výmena 

svetiel koľko stojí ?! Ale budem v tom pokračovať ,lebo na tom ušetríme dosť. Budem meniť ďalej za 

úspornejšie.“ 

/p.M. Guľa/ - „ Str.4. -  čo sú to za peniaze 9.900,- Eur ?“ 

/p. starosta/ -„ Máte starý rozpočet, skúste si pozrieť nový.“ 

/p. M. Guľa/ - „ Áno tuto už nie je. Prečo schvaľujeme rozpočet, keď sa ešte bude meniť?“ 

Hlasovanie za rozpočet : 3 :2 proti. Návrh rozpočtu neprešiel. 

/p,starosta/ - „ V poriadku, ak budú problémy s rozpočtom tak je na vás. 

 

K bodu 9. :  Verejné obstarávanie – Vodovod : 

/ p. M. Guľa/ - „ tu čítam : 

5.500,-          Zmluva 

1.500 ,-          Vodovod 

2.500,-            Dvoriak a Dvoriaková 

5.500,-            Zmluva 

Atď. čo to sú za položky ? „ 
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/p. starosta/ - „ On nám robí žiadosti , ona plán – ináč to stojí 10.000,- Eur  a 1.000,- Eur je podľa mňa 

super cena. Bude to zaplatené z projektu, nie obec to bude platiť.“ 

/p. M. Guľa/ - „ Prečo sa rušilo verejne obstarávanie-  Vodovod?“ 

/p. starosta/ - „ Bol zle pripravený rozpočet a neboli tam započítané niektoré položky.“ 

/p, M. Guľa/ - „ Štát nám teda schválil ?“ 

/p. starosta/ - „ Štát nám schválil 165.000.- Eur a už nič viac nedostaneme.“ 

/p. M. Guľa/ - „ Ostatné kto doplatí obec ?“ 

/ p. starosta/ - „ Určite to urobíme tak, aby sme sa do toho zmestili.“ 

/ p. M. Guľa/ - „ Teraz ste hovorili , že bol zlý rozpočet. Som zvedavý, ako pôjde projekt! 

Hlasovanie za verejné obstarávanie : 5 : 0 za .  

 

K bodu 10. : Voľby do samosprávy : / p. starosta / - „ Môj názor je – nechajme 5 poslancov. Ak 

súhlasíte poďme hlasovať.“  Hlasovanie 5 : 0 za . 

 

K bodu 11. : Odmeny pre poslancov :/ p. starosta / - „ Návrh je 200,- Eur pre starých poslancov, pre 

nových musí byť ešte jedna porada. 

/ p. M. Guľa / - „ Malo by tam byť ešte odôvodnené za čo odmeny a čo urobili pre obec. Ja sa svojej 

odmeny vzdám.“ 

Hlasovanie : 5 : 0 za návrh. 

 

K bodu 12. :  Rôzne : /p. starosta/ - „ Pán farár navrhol výrez stromov. Treba sa dohodnúť. Môj návrh 

je  vyrezať všetky a vysadiť nové. Lebo ak spadnú na hroby tak kto bude zodpovedný ? Obec ? 

Budeme mať problém.  

27.10 nám zrušili dodávateľa elekriny , potrebujeme nového dodávateľa.“ 

/p. M. Guľa/ - „ Mali by ste zverejniť Majetkové priznanie .“ 

/ p. starosta /- „ Je tam na internete pozrite si to.“ 

/p. M. Guľa / -„ Zajtra prídem na OcÚ a mi to ukážete.(p. starosta to p. Guľovi ukázal po skončení 

zasadania) Chcel by som aby každý poslanec dostal výkaz práce TSP za rok. Potrebujem čo robí za 

1.180,. Eur plat? Komu pomohla atď. ? 

/p. starosta/ -„ Nikto sa vám nebude zdôverovať so svojimi problémami.“ 

/p. M. Guľa / - „ Ja samozrejme nechcem konkrétne mená ani nič, len so zreteľom na ochranu 

osobných údajov ,  ten popis. 
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Ďalej zmluva na cestu – kde sa má robiť ?“ 

/ p. starosta/ - „ Zmluva z MAS-ky – vyše Gumanových , jarok atď , bez spoluúčasti. Teraz je to 

bezpredmetné. Čakáme a možno až v r. 2022-23.“ 

/p. M, Guľa/ - „ Mulčovač je na Vašom pozemku, prečo?“ 

/p. starosta/ - „ Lebo ho nemám kde dať, nikto z obce ho nechce . Poriešíme to.“ 

/ p. M Guľa / - „ Ja osobne by som chcel vyzvať poslancov na brigádu v sobotu.  

/p. starosta/ - „ Nie v sobotu nie , nechajme soboty pre rodiny. Celý týždeň sme tu pre obec tak 

soboty nechajme tak pre rodiny.“ 

/p. M. Guľa/ - „ V poriadku ja som za aj  cez týždeň, ja len že tuto kolega chodí cez týždeň do práce 

tak neviem či stíha . Ďalej mám otázku : je funkčný kamerový systém ?  

/p. starosta/ - „ Áno.“ 

/p. M. Guľa / - „ Obec má krovinorez, koľko  zarobil ?“ 

/ p. starosta / - „Nič iba jednému človeku sa požičal.“ 

/p. M. Guľa/ - „ DS kedy bude uskutočnená kolaudácia ? Bola zaplatená celá suma?  

/p. starosta/ -„ Čakáme na vyjadrenie od hasičov a potom môže byť kolaudácia. Celá suma nebola 

vyplatená iba 95%.“ 

/p. M. Guľa/ - „ Napísaná je tu ale celá suma.“ 

/p. starosta/ - „ Tak je tam chyba, zaplatilo sa 95% ,zistím  prečo je tam celá suma, musím to riešiť 

a opraví sa to. „ 

/p. M. Guľa/ - „ DS bol ukončený a je v takom stave v akom je. Všetko opadalo ,rinvy sú zle položené, 

nedokonalé je to .Vyzývam Vás, aby sa to opravilo. Ináč podám sťažnosť. 

/p. starosta/ - „ Čo mám robiť s takým človekom, s ktorým sa nedá komunikovať? 

Čo mám robiť s orgánmi, keď mi nedajú povolenia? Všetko chce čas.“ 

/p. M. Guľa/ -„ Súhlasím s tým je to firma taká aká je, viem to. No stavebný denník podpisuje obec 

a tam sa dávajú výhrady. Podám na inšpekciu do Košíc a prvé čo si vyžiadajú je stavebný denník.“ 

/p. J. Guman/ - „ Není to starostova chyba. Prečo sa nedržal plánu ? Sám svojvoľne išiel mimo plánu.“ 

/p. M.Guľa/ -„ No, ale to je porušenie dohody. Vždy treba preto stavebný denník. Vždy musí byť. 

Keď príde inšpekcia, nechcem škodiť, ale Obec pôjde do nútenej správy ,prídeme o 120.000,- Eur.  

/p. starosta/ - „ On pýtal ešte dokonca za práce naviac + 10% . To samozrejme nedostal ani 

nedostane. Tak ak to nepôjde, tak pôjdeme ďalej.  

/p.M: Guľa/ -„ Takže my sme zaplatili a nič nemáme? Kedy bude daný Dom do užívania? 
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Pán Šimko podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Cesta nie je v poriadku, ani 

parkovisko, voda  tečie kde chce, atď. Nikdy tam nebola cesta pre poľnohospodárske stroje, netreba 

sa vyhovárať, vždy bola poza farské sady, ničia ju, cesta je poprelamovaná, sme v záručnej dobe        

(5 rokov), Nič sa nedeje. Olej na ceste, nikto sa o to nestará, nenormálne, mala to zasypať pieskom.  

Koľko zamestnancov má obec?“ 

/p. starosta/ - „ 3 ženy.“ 

/p. M. Guľa/ -„ Miestny potok prečo sa neprečistil keď boli záplavy?“ 

/p. starosta/ -„ Volal som s pani riaditeľkou, tak všetci sa sťahovali, teraz zase majú covid, samé 

výhovorky.“ 

/p. M. Guľa/ - „ Obec môže aj na vlastné náklady vyčistiť, len so súhlasom „ Povodia Bodrogu“, 

zavolali by sme p. Andrijka a dali by sme to prečistiť. 

Začo ten plat máte 1.800,- Eur? Nikde to nevidieť, čo ste urobili za 3 roky pre obec?  

Dávam do zápisu návrh : Znížiť plat zo 100% na 70% .“ 

/p. starosta/ -„ V poriadku, ale chcem sekretárku, bola by dobrá, ale aby robila aj účtovníctvo.  Musí 

vedieť obecné účtovníctvo, Nenájdete takú. Hľadal som chodil všade, žiadna nechcela pre mňa robiť. 

Dobre sa to povie, ale tu nechce nikto prísť robiť pre mňa. Tak ak sa podarí ,takú nájsť dajte vedieť.“ 

 

K bodu 13. : Záver : Pán starosta sa poďakoval prítomným za účasť, a ukončil zasadanie. 

 

 

Zápisnicu vyhotovil/a           Gabriela Kurová 
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