Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš

Zápisnica z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
Navrhovaný program:
1.

Otvorenie a procedurálne náležitosti

2.

Sľub nových poslancov

3.

Schválenie programu

4.

Kontrola plnenia úloh a uznesení

5.

Návrh rozpočtu obce Ďurďoš na rok 2022

6.

Rôzne

7.

Záver

Doplnenie programu:
8. Svietenie verejného osvetlenia celú noc – návrh Guľa
9. Zníženie platu starostu na 70% - návrh Guľa
K bodu 1. : Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie. Za zapisovateľku bola
určená Gabriela Kurová. Prítomní hostia a pozorovatelia podľa prezenčnej listiny.
/ p. starosta/: „Najprv sa povenujeme hosťom, aby sme ich nezdržiavali.“
/Hostia /: „Takže by sme vám radi vysvetlili o čo nám vlastne ide : Chceme to, čo je naše, aby
sa nám vrátilo za poplatok. Predaj obecných pozemkov – nastala chyba v obci. My sme o tom
neboli oboznámení. Tak ako ide cesta na Havraní Vrch ku Topli, tak oni to dali na Obec
Ďurďoš. To bola chyba! Extravilán má ísť na SPF. My sme o tom nevedeli. My sme už
prapravnuci a chceme to prerozdeliť. A toto nám tam robí chybu. Hneď nám mala ísť
pozvánka. Všetkým vlastníkom a mali to prekontrolovať! Prešlo viac ako 3 roky takže jedine
súdnou cestou. Komisia nám nedala vedieť, tak z Vašej strany možno nechtiac došlo k chybe.
Pozemky sú naše, tak sa dohodnime. Nechceme sa naťahovať po súdoch. Rozumnejšie je
dohodnúť sa. Cena za m2 je stanovená 0,0172 u nás a 0,009 u vás – lesy. Tak naša strana je
ochotná to od vás odkúpiť, sme 4 tak za 400,- Eur. Reálna cena by bola 50,- Eur.
Tam sa plánuje cyklotrasa, cez Kobylnice až na Domašu. Túto časť by sme dali na
prenájom vám na projekty. Cesta na Havraní Vrch tiež patrí nám, tam nebudeme robiť
problémy, nebudeme brániť prejazdu. Toto dáme do Kúpnopredajnej zmluvy. Ak by ste s tým
nesúhlasili ,prejde to na SPF, a vy z toho nebudete mať nič, tak sa dohodnime. Obec Ďurďoš
to nevyužije ten pozemok, tak aspoň z toho niečo budete mať. Pri pozemkoch musí byť
trojpätinová väčšina.
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/ p. starosta/ : „ Môj názor je, že ak to niekedy niekto vlastnil a nastala chyba, tak treba vyjsť
v ústrety. Budú mať možno nejaké náklady, ale vyrieši sa dlhotrvajúci spor.“
/p .J. Guman/: „ Ak sa to všetko schváli, bude to po právnej stránke všetko v poriadku?“
/p.starosta/: „ Áno my sme vlastníci.“
/hostia/: „ Dáme to riadne do poriadku v zmluve všetko. Podľa LV prejde na všetkých
spoluvlastníkov.“
/p. starosta/: „ Na ďalšom zasadaníbude bod a bude sa riešiť.“
K bodu 2. : Sľub poslanca Marcela Gumana : p. M. Guman sa postavil, prečítal a zároveň
podpísal sľub poslanca.
K bodu 3. : Hlasovanie 5:0 Za schválenie programu, aj s doplňujúcimi bodmi : 1.Svietenie
reflektorov, 2.Zníženie platu pre p. starostu.
K bodu 4.: Všetko je v štádiu riešenia, odpad : tam sme dali 10,- Eur za osobu, chodník
takisto sa rieši, realizácie projektov sú k nahliadnutiu.
K bodu 5. :Rozpočet : /p.M. Guľa/ „ Cestovné náhrady žiadam znížiť, ost. nech ide na
osvetlenie, reprezentačné – tu znížiť z 2.000,-Eur na 1.500,- takisto a zbytok môže ísť tiež na
osvetlenie. Výpočtová technika tiež. Účtovníctvo vidím, že je znížené, tak dobre. Príspevky
na deti, čo to je?“
/p.starosta/ „ To sú peniaze čo prídu na Obec pre deti, ktoré posiela ÚPSVaR, napr. p.
Husákovej I., ak nespĺňajú školskú dochádzku atď. To není naše, ale akože fiktívne. Osobitný
príjem. Ďalej čo sa týka výpočtovej techniky, tak tam potrebujem kúpiť počítač, pretože tento
je už starý a nevýkonný, pomalý, a ja potrebujem riešiť veľa vecí cez neho ,keďže som na
všetko sám, všetko robím sám. Riešim všetko cez počítač, mobil , potrebujem výkonný. Ak
chcete výkon tak potrebujem lepší počítač, nehnevajte sa ale je to tak!
K celonočnému svieteniu, tam by som sa teraz nevyjadroval. Nebudem to teraz riešiť, teraz sa
zvyšovali ceny. Máme nového dodávateľa, tak teraz nechcite, aby som prehadzoval peniaze
na svietenie. Až na druhý rok, zmluvu máme od nového roka, tak sa uvidí.“
/p. M. Guľa/ „ 2020 ste uvádzal účtovanie TSP a teraz nie. Prečo?“
/p. starosta/ „ Lebo to nie sú naše peniaze, ale štátne. My ju neplatíme. Z refundácie sa
vyplatí.“
/p.M.Guľa/ „ Musí to byť v rozpočte! To Obec vypláca. Na Obec prídu peniaze a my
vyplácame.“
/p.starosta/ „ Dobre dám to do poriadku. To doplníme.“
-

Hlasovanie za rozpočet po úpravách : 4 : 1 za rozpočet.

K bodu 8. : Svietenie svetiel -/p. M. Guľa/ „ Došlo v okolitých obciach ku krádežiam, tak
preto musí svietiť celú noc.“
/p .J. Gumanová/ „ A kamery načo sú ?“
/p. starosta/ „ Ak vymením svetlá není problém, áno nechám celú noc. Ale teraz nie. Nie sú
extrémne krádeže, tak môj názor je , nechať to tak ako to je.“
/p. M. Guľa/- „ Nemali sme, ale to neznamená , že nebudú! Potom už bude neskoro! Všade
svieti celú noc.“
-

Hlasovanie : 2 :3 – aby nesvietilo celú noc – neschválené.
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K bodu 9.: Zníženie platu /p. starosta/ -„ Ak je váš argument, že nič nerobím : 221.000,- Eur
som priniesol na obec za 3 roky pôsobenia, máme podané projekty ,bez spoluúčasti –
k nahliadnutiu doklad. Vodovod, kompostovisko, Kanalizácia, parkovisko pre 10-12 áut. Po
polročnej intervencií začíname jarky dávať do poriadku.
My sme sa dohodli na 100% plate, ale bez sekretárky. Voda musí byť do 6. mesiaca
2022 urobená. Ja chcem do 4. mesiaca 2022, aj kanalizáciu chcem – bez nulovej spoluúčasti,
sú nejaké náklady, ale výsledok je iný za 3 roky.“
/p.M.Guľa/- „Koľko reálne prišlo na obec ?“
/p. starosta/- „ Okrem 150.000,- Eur všetko.“
/p. M. Guľa/ - „ Žiadali ste peniaze za DS ?“
/ p. starosta/ - „Až po kolaudácií.“
/p. M. Guľa/ - „ Voda nie je, ani nikdy nebude, lebo nebude platný projekt.“
/p. starosta/ - „ Vodovod bol predĺžený do 6. mesiaca 2022,ako som hovoril.“
/p.M. Guľa/ - „ K DS chcem vyjadrenie“
/p.starosta/ - „ K tomu som sa už vyjadroval a riešili sme to aj na minulom zasadaní.
Nebudem sa k tomu zase vracať, zase to isté dookola. Všetko je v takom stave ako som
hovoril. Poďme k hlasovaniu za zníženie platu na 70 %.“
K bodu 9. :Hlasovanie : 1 za, 4 sa zdržali. Návrh neprešiel.
K bodu 7. : Rôzne : Do zápisu : Pán starosta odovzdáva správu o TSP výkone p. M.
Guľovi./p.starosta/ - „Ďakujeme p. M. Guľovi za pomoc s jarkami.
Máme teraz jedinečnú príleitosť čo sa týka kanalizácie, lebo viac ako rok to bude trvať. Do
konca 6. mesiaca budúceho roka, by som chcel takisto to vybaviť. Kolónia – Ďurďoš –
Grodzin. Prečerpávačka vraj je na Grodzine.
/p. J. Guman/ - „ To je beh na dlhé trate.“
/p.starosta/ - „ Je problém kvôli pandémii, ale chcem aby dačo pomne ostalo – (2003-2006) je
projekt urobený, skúsime v tom pokračovať.
-

90% volebného programu sme splnili.

/p. M. Guľa/ - „ Nič iné okrem peňazí pre manželku nie je vybavené.
Čo robia MOS , koľko tu sú ženy? Kanály by sa mohli robiť.“
/p. J. Guman/ - „ My nemôžeme dirigovať MOS. Jarky nemôžu čistiť.
/p. starosta/ - „ Máme tu 3 ženy staršie, od nich nemôžem chcieť aby čistili jarky. A ani
nemôžu toto robiť. Kanál si môže každý pred domom vyčistiť sám.“
/p. M. Guľa/ - „ Bola zaplatená faktúra za DS 138.000,- Eur? Vy ste povedal, že to tak dáte
opraviť Ak to nebolo tak?“
/p. starosta/ - „Zase toto isté dookola! To neni len tak, že ja si to prepíšem. Musím to dať
skontrolovať. A opraví sa to ak je tam chyba. Už sme o tom hovorili minule a zas to isté!
Ukončujem zasadanie. Ďakujem za účasť.“
K bodu 9. : Záver – Pán starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.
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