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ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 28.06.2022 

 

Navrhovaný program : 

1. Otvorenie a procedurálne náležitosti 

2. Schválenie programu 

3. Návrh predaja pozemkov Irena Verbovancová 

4. Návrh predaja pozemkov Helena Ligová 

5. Záverečný účet obce za rok 2021 

6. Preplatenie projektu "Ďurďoš - chodník popri ceste II. triedy." 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

K bodu 1. : Pán starosta privítal prítomných a otvoril zasadanie. 

Zapisovateľka je p. Gabriela Kurová. 

K bodu 2. : Hlasovanie za schválenie programu : 3:0 za. 

K bodu 3. : Hlasovanie za predaj pozemku I. Verbovancovej : 3:0 za. 

K bodu 4. : Hlasovanie za predaj pozemku H. Ligovej  : 3:0 za. 

K bodu 5. : Záverečný účet obce  

. starosta : " Má niekto niečo k tomu?"  

-p. Guľa M. : " Samozrejme, chcem vysvetliť" Tovary a služby - je to tam od buka do buka, tak neviem 

či sú v súlade, tak si to treba overiť. 

-p. starosta : " Toto mi robila firma, tak to je urobené tak ako má byť! Je tam zahrnuté TSP, elektrika, 

všetko sa zvyšovalo.  
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-p. Guľa M. : " TSP asi 50% pracovnej doby. Ja určite toto neodsúhlasím! 

-p. starosta : " Musíme hlasovať, či schvaľujeme s výhradami, alebo bez výhrad! 

Hlasovanie bez výhrad : 2:1. Pán Guľa  M. proti. 

K bodu 6. : Hlasovanie za projekt : 2:1 - p. Guľa M. proti. 

- p. Guľa M. : " Môžem sa spýtať, kto bude realizovať  vodovod?" 

- p. starosta : " Maxi stav." 

- p. Guľa : " Takže títo istí čo chodník? No dobre. Tak až keď to bude urobené tak ako má byť, tak 

budem hlasovať. 

- p. starosta : "  Je na to projekt, tak sa to urobí podľa projektu !" 

- p. Guľa M. : " Nechcem aby to bolo tak, ako s Domom Smútku." 

K bodu 7. :  Rôzne : - p. starosta : " Voľby do samosprávy a VÚC - na ďalšej schôdzi, treba porozmýšľať, 

či budú 3 alebo 5 poslanci." 

- p. Guľa M. :" Už sa schvaľovalo 5. " 

- p. starosta :" Toto sa ešte na toto obdobie ne schvaľovalo. " 

K bodu 8. : Záver : Pán starosta sa poďakoval všetkým prítomným a ukončil zasadanie. 

 

Zápisnicu vyhotovila: Gabriela Kurová. 
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