Obec Ďurďoš
Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš

Zápisnica z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva
Navrhovaný program:
1. Otvorenie a procedurálne náležitosti
2. Schválenie programu
3. Zámer predaja lesných pozemkov
4. Zámer predaja pozemkov Michal Husák
5. Návrh predaja pozemkov Miroslav Macko
6. Náklady spojené s VO – projekt Chodník ku zastávke Ďurďoš
7. Náklady spojené zo Žiadosťou o platbu – Dom smútku
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1. : Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie. Za zapisovateľku bola
určená Mgr. Dominika Mikeľová.
Mandátu sa vzdal poslanec Jaroslav Guman.
K bodu 2. : Bez pripomienok – schválenie programu 3:0
ZA: Husák, Guľa, Gumanová
K bodu 3. : Schválenie predaja lesných pozemkov pod podmienkou, že sa prehodnotí cena,
lebo na katastri je tento pozemok uvedený ako ostatná plocha čo môže mať za následok inú
cenu ako podlá znaleckého posudku 0,09 € za 1m2
Schválené 3:0
ZA: Husák, Guľa, Gumanová
K bodu 4.: Prišiel poslanec Marcel Guman. Schválenie predaja pre občana Michala Husáka
v cena podľa znaleckého posudku a to v cene 3,68 € za 1m2. Starosta: je to stará pivnica,
ktorú používa daná rodina cca 40 rokov.
Schválené 4:0
ZA: Husák, Guľa, Guman, Gumanová
K bodu 5: Prišiel poslanec Marcel Guman. Schválenie predaja pre občana Miroslava Macka
v cena podľa znaleckého posudku a to v cene 3,68 € za 1m2. Guľa: to sú pozemky dole pri
tom zelenom dome? Starosta: nie to sú pozemky pri dome č.18 – pred domom a za domom.
Schválené 4:0
ZA: Husák, Guľa, Guman, Gumanová
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K bodu 6: Starosta: neviem koľko môže stáť dané VO. Daný projekt chcem realizovať do leta
a vyúčtovať do konca tohto roka. Guľa: Tak koľko vlastne stojí to VO a od čoho závisí.
Závisí to od projektu. Starosta: nezávisí to od projektu ale rozpočtu, schváli sa PHZ a od toho
sa bude rozvíjať všetko.
Schválené 3:1
Za: Husák, Guman, Gumanová
Proti: Guľa
K bodu 7: Rôzne
Starosta: schválenie projektu chodník ku zastávke Ďurďoš vo výške 45 420,69 € od MIRRI
realizácia do leta 2022 a vyúčtovanie do konca roka 2022.
Guľa: chcem vedieť všetko o Dóme smútku ako prebiehala kolaudácia či je urobený zápis.
Starosta: Je všetko v poriadku, všetko je hotové.
Guľa: informoval sa o zábradlí , kto to bude robiť, chce vidieť stavebné povolenie.
Starosta: Musím osloviť stavebný úrad či môže dať stavebné povolenie ukázať p. Guľovi.
Starosta: Tento projekt realizovala ešte bývala starostka p. Marcinková ja som už len prebral
ak máte otázky kontaktujte p. Marcinkovú.
Guľa: kolaudačné zavadí sú veľa.
Starosta: Ja som všetko zabezpečil aby kolaudácia prešla, tak som sa dohodol s inšpektorátom
práce na podmienkach. Zabezpečil som plagát A2, z ktorého bolo spravené zabezpečenie
označenie z ktorého programu je dom smútku financovaný , označenie bleskozvodov,
osadenie dočasného dreveného zábradlia a ešte musím zabezpečiť presun zvodov pre
dažďovú vodu.
Starosta: Bola realizovaná platba za dom smútku zvyšných 5% , zaplatené: 131 903,26 €,
doplatok: 6 941,28 € - 01.02.2022 , spolu: 138 844,54 € , inak refundácia 120 000 € nemôže
prebehnúť to sú podmienky projektu !
Starosta: podarilo sa mi vybaviť elektrinu za 260 € mesačné zvýšenie o 40% inak ceny sú
vyššie u VSE by náš vyšlo za 340 € mesačne. Plyn máme navýšené o 60% . Vybavil som nám
lacnejšiu elektrinu aj plyn na obec vo výške úspory cca 120 € mesačne !
Guľa: Kde bolo zverejnené verejné obstarávanie.
Starosta: p. Guľa treba si naštudovať priebeh a podmienky verejného obstarávania. Toto bola
podlimitné zákazka pre Vašu informáciu a tam sú iné pravidla ako si myslíte. Opakujem treba
si naštudovať VO!
Starosta: potrebujeme do vybaviť zariadenie do domu smútku, nábytok, chladničku už som
oslovil organizácie či nám nepomôžu s financiami.
Guľa: keď sa prehlbovali jarky , prečo nedokončili.
Starosta: Pokazilo sa im auto , museli odísť. Dúfam, že do konca roka 2022 dokončia na
starosti to má vodohospodársky podnik to je ich práca.
Guľa: mám otázky ohľadom jasličkách , prečo tam je štrk, je to otrasné , že je tam vysýpane
hneď pred nimi.
Starosta: je to tam vysýpane lebo nemal som to kde dať, mám to po ruke potrebujeme
posypávať cestu.
Guľa: p. Gumanová Jana mala upratať, keďže sa tam chodí modliť. Ona sa angažuje pri
výzdobe betlehema či jasličiek. Štrk mali usýpať pred Verbovanca.
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Guľa: mám skolaudovanú žumpu. Nikto v obci nemá. Preto chcem aby každý v obci mal
v poriadku ako mám ja. Inak nech sa nečudujú ak dám na nich podnet na celú obec aby
kontrolovali všetkých a všetko.
Guľa: Ďalej chcem vedieť o majetkové priznanie p. starostu nie je zverejnené.
Starosta: nemám splnene zákonne záležitosti preto nie je zverejnené. Prečo ste boli p. Guľa sa
informovať na stavebnom úrade ohľade kolaudácii môjho súkromného domu , porušujete
GRDP ochranná osobných údajov za je pokuta 5 000 000,00 €!
Starosta: sa poďakoval za účasť a rozpustil zasadnutie.

Zápisnicu vyhotovil / a Mgr. Dominka Mikeľová................
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