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ZÁPISNICA ZO DŇA 10.5.2022 

Navrhovaný program: 

1. Otvorenie a procedurálne náležitosti 

2. Schválenie programu 

3. Návrh predaja lesných pozemkov Lukáš Holoďák 

4. Zámer predaja pozemkov Irena Verbovancová 

5. Návrh predaja pozemkov Michal Husák 

6. Zámer predaja pozemkov Helena Ligová 

7. VZN/ 2022 - udržiavanie čistoty a poriadku 

8. Vnútorný predpis - Zásady hospodárenia obce 

9. Pôžička na preplatenie projektu "Rekonštrukcia prístupovej komunikácie pre MRK v obci Ďurďoš". 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

K bodu 1. : Pán Starosta privítal prítomných a otvoril zasadnutie. Zapisovateľka bude Gabriela Kurová  

K bodu 2. : Schválenie programu : hlasovanie : 3:0 za schválenie programu 

K bodu 3. : p. Starosta : "Lukáš Holoďák je predsedom spolku, preto to on che zobrať všetko na seba a 

potom si to oni už rozdelia medzi sebou ako uznajú za vhodné. Cena je 454,93€. Hlasujte za odpredaj 

pozemkov". Hlasovanie : 3:0 za 

K bodu 4. : p. Starosta " Ide o pozemok pri ceste vedľa ich domu, to čo si dal vybagrovať. Cena pozemku 

je 136,16 €. Hlasujte za predaj". : hlasovanie : 3:0 za 

K bodu 5. : p. Starosta : " Ide o pozemok Michala Husáka pod pivnicou - 21 m2, cena 77,28 €. Hlasujte 

za predaj". Hlasovanie : 3:0 za. 
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K bodu 6. : p. Starosta : "Ide o pozemok pod garážou  p. Ligovej, cena pozemku je 360,64 €, hlasujte za 

predaj". Hlasovanie : 3 :0 za 

K bodu 7. : p. Starosta " Ide o kosenie pred a za domom. Každý si to musí urobiť sám, lebo nemáme 

nikoho na VPP. Pokuty za nekosenie od 0,5 m - kto má vyššiu trávu, pokuta. 

- p. Guľa M. :" Povinnosti - súhlasím so všetkým, len to treba potom  aj vyčistiť po pokosení! Je to pekne 

napísané, len to treba potom aj dodržiavať každý. Aj tuto pri obecnom úrade. Tu sú 6 majitelia. Ďalej 

Vasiľoví pokosili, no treba aj vyčistiť! Všetko pôjde do jarku aj vodu vypúšťajú z kúpeľne do jarku, je 

tam už hnojisko z ich neporiadku. Vyčistiť jarok, lebo zavolám hygienu! Poprosím dať to do zápisu.  

- p. Starosta : " Upozornil som ich ústne, majú na to čas do konca týždňa, potom to budem riešiť.". 

Hlasovanie za VZN : 3:0 za. 

K bodu 8. : p. Starosta :"Upozornenie od prokurátora upraviť nejaké veci, budeme sa tomu venovať". 

-p. M. Guľa :" Mám pripomienky - nehnuteľné veci má schvaľovať zastupiteľstvo, obec kúpila pozemky, 

zámer nie je, treba vysvetliť zámer. Chcem vedieť načo to bolo kúpené." 

-p. Starosta :" Od pána Zápotockého na kompostovisko - projekt urobený, 9m široký, nechcel  som to 

na ceste, tak sme kúpili. Ostatné 3 pozemky na stavby domov. " 

-p. M. Guľa :" Mal byť najprv zámer a ja s tým nie som stotožnený, aj to napadnem". 

Hlasovanie : 2:1 za 

K bodu 9. : Pôžička na preplatenie projektu na cestu - refundácia. 

-p. M. Guľa : O akú cestu ide? 

-p. Starosta : Prístupová cesta pri Gumanových k ihrisku. Nemali by sme nič doplácať, bez spoluúčasti. 

Hlasovanie : 3:0 

 K bodu 10. : Kompostovisko - p. Starosta :" 2 projekty - do 30.5.2022 a 30.6. 2022 - ešte len ideme do 

projektu, aj na techniku. Ako je drvič, traktor atď. Rozpočet zajtra idem pozrieť tak potom uvidíme 

podľa projektu, aká by bola cena. Traktor, neviem či budem za, lebo to treba aj na prevádzku, aj šoféra 

atď. cena je dosť vysoká". 
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-Pán Guľa je proti. 

-p. Starosta :" Dostali sme pozdrav z prokurátúry, mali by sme mať prijaté 5 body VZN, takže budeme 

musieť prijať, budem sa snažiť tomu venovať. 3 VZN musíme prijať za 3 mesiace, je toho dosť, 2 máme. 

Názvy ulíc som ani nechcel riešiť, lebo tam treba meniť čísla domov, ulice pomenovať atď. Tak neviem. 

Bude to komplikované a chaotické potom." 

K bodu 11. :  Pán Starosta sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Zápisnicu Vyhotovila: Gabriela Kurová 
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