
Obec Ďurďoš 

               Ďurďoš 36 

   094 31  Ďurďoš 

 

 
Telefón:                        Mobil č.                       Email:                                     Internet:                    IČO: 
+421 57 445 23 20     +421 940 809 206     obecdurdos@gmail.com    www.durdos.sk       00332364 

ZÁPISNICA Z RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA                 
ZO DŇA 27.09.2022 

 

Navrhovaný program 

1. Otvorenie a procedurálne náležitosti 

2. Schválenie programu 

3. Pôžička na preplatenie Vodovod Ďurďoš 

4. Voľby do samosprávy obcí a kraja 

5. Poďakovanie za činnosť v OZ 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

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

 

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

 

K bodu 3. : p. starosta : " Každý dostal návrh pôžičky, v sume sú zahrnuté práce, manažment, autorský 
dozor... Má niekto pripomienky?"  

Pán Guľa :" Ja mám samozrejme otázky k financiám. " 

Pán starosta : "136 000 ,- € , - stav práce, manažment - 6.000,-€ , autorský dozor- projekt- 5000,-€, 
stavebný dozor - 2.000,-€, + sú tam ešte financie na práce naviac. Mala by byť do 3 mesiacov. Môžte 
hlasovať?" 

P. starosta :" Nie, prípojky sa teraz nebudú robiť, bude sa robiť regulačná stanica, potom kolaudácia a 
do konca leta sa to odovzdá vodárňam a budú sa riešiť prípojky. Ak bude 10 ľudí, bude sa dať urobiť 
dobrá cena a výkop si každý urobí sám, šachty na prípojky atď. Ja som dával 160,-€, ak aj potom 
vybavíme po 200,-€ budem rád. Mám 32 predzmlúv, ak budem ja naďalej starostom, tak dám aj tu na 
úrad. " 

Pán Guľa :" No neviem, podľa mňa si málokto dá.  

Starosta : Poplatky za vodu idú pre súkromníkov o 30% hore. 1,60 m3 + 30% malo by byť. No nič 
oficiálne není, nevieme čo ako budú poplatky, to ešte len príde. Bude všetko drahé, 2x sa nezaplatí, 
odpoja ako elektrika. Nikto nevie. 

Hlasovanie : 2 : 1, p. Guľa sa zdržal hlasovania. 
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K bodu 4.: p. starosta :  Veľa vecí je nových, 12. októbra máme školenie, nikto nič nevie, teraz bude 
zmena, voľby budú od 7.00 hod. do 20.00 hod. Kandidáti na starostu sú štyria, na poslancov šestnásť, 
voliť sa môže 1  hlas najviac starosta, 5 hlasov najviac poslanci. Pozverejňoval som na stránke a 
nástenke. 350, - € sme dostali na potreby - vlajku, telefón, administratíva. 

 

K bodu 5.: Poďakovanie poslancom : pán starosta poďakoval všetkým poslancom a zvlášť p. Jane 
Gumanovej za celé pôsobenie. 

 

K bodu 6.: p. starosta : " Do konca októbra mám sľúbené výšku skladkovania." 

P. Guľa : " Cesta sa opraví? Z piatich poslancov ostala 1 to je zaujímavé.! Dom smútku - stoličky, stôl, 
nič tam nieje! Dom smútku neslúži, slúži skôr ako posedenie pre určitých ľudí." 

P. starosta : " Bude vysviacka a projekt má byť, ale PPA stopla všetky projekty, lebo išli hore ceny 
brutálne, takže s tým sa nebude dať robiť nič do konca roka. Takže musíme urobiť nový projekt, tak 
ako som hovoril na začiatku. " 

P. Guľa :" Vysviacka bude čoho? Iba priestorov? Veď tam treba všetko zariadenie vysvetiť. Boli už 3 
pohreby a nič není vysvetené! 

Ďakujem to je zatiaľ všetko. 

 

K bodu 7.: Pán starosta poďakoval všetkým za účasť  a ukončil zasadanie. 

 

Zápisnicu vyhotovila: Gabriela Kurová 
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