
           Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ďurďovom  
                                       v roku 2015 dňa 16.01.2015 
 
                               PRÍTOMNÍ 
 
 viď. Prezenčná listina- priložená k zápisnici 
 
Program:   
1.Otvorenie a voľba prac.orgánov 
2.Kontrola plnení uznesení 
3.Schválenie VZN č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  
4. Zriadenie komisií a voľba ich členov 
5. Diskusia 
6. Návrh na uznesenie 
7. Záver 
 
 
                                                              JEDNANIE 
 
K bodu 1.: Zasadnutie zahájil starosta obce, privítal prítomných, a navrhol pracovné orgány. Za 
zapisovateľa navrhol H.Janíkovú, navrhovateľa Štefana Zachara a overovateľa poslanca Miroslava 
Ďuriša.  
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
K bodu 2.: Kontrolu plnení uznesení previedol starosta obce. Konštatoval, že na dnešnej schôdzi 
treba zriadiť komisie a voľbu ich členov, čo sa vykoná priamo v tomto bode. Ruší sa bod č.4 
programu schôdze. Starosta navrhol zriadiť nasledovné komisie, spolu s jej členmi: 
Stavebná komisia- F.Zachar- predseda, členovia R.Kardoš a M.Ďuriš 
Finančná- R.Kardoš- predseda, členovia Š.Zachar, M.Ďuriš 
Kultúrna- M.Ďuriš- predseda, členovia- Š.Zachar, R.Kardoš 
O tomto návrhu dal hlasovať. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
K bodu 3.: Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou od RZ pri ZŠ, ktorá žiada o dotáciu na 
plavecký výcvik pre jedno dieťa vo výške 20€. Uviedol, že nato aby mohla byť takáto dotácia 
poskytnutá, musíme prijať VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Následne ich oboznámil so 
znením VZN č.1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ďurďové. Nakoľko nikto nemal 
pripomienky, starosta dal o tomto VZN hlasovať. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
K bodu 5.: Diskusiu zahájil starosta obce. Vyzval prítomných poslancov k otázkam. Nakoľko nikto 
nemal žiadne otázky, začal diskusiu viesť starosta. 
 Oboznámi prítomných poslancov o tom, že chce začať kroky ohľadom výstavby cesty po kataster 
obce Čelková Lehota. Dodal, že projektovú dokumentáciu musí obec  spraviť spolu s Čelkovou 
Lehotou, pričom si každý uhradí svoju časť dokumentácie. Spýtal sa prítomných poslancov, či 
súhlasia, aby obec financovala túto dokumentáciu a začala s projektom vyasfaltovania cesty na 
svehnáči. Poslanec M.Ďuriš navrhol, aby sa na ceste umiestnili stĺpy, ktoré by umožnili prechod po 
tejto ceste iba osobným autám. Zastupiteľstvo súhlasí, aby starosta obce podpísal zmluvu 
o vyhotovení projektovej dokumentácie a zároveň s úhradou tejto projektovej dokumentácie 
o rekonštrukcii cesty medzi katastrom obce Ďurďové a Čelková Lehota. 
 Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
Starosta navrhol novú doménu internetovej stránky obce  www.durdove.eu.Obecné zastupiteľstvo 
súhlasí s nákladmi vo výške 30€- faktúra  za webhosting a zároveň súhlasí, aby starosta rokoval a 

http://www.durdove.eu/


pripravil nový dizajn stránky a podpísal zmluvu s realizátorom tejto stránky max.do výšky 500€. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
Starosta ďalej informoval prítomných, že do konca januára oznámil občanom, že ku dňu 31.01.2015 
ukončuje prevádzku MTKR v obci, nakoľko sú vysoké náklady na jej prevádzku. Následne dal 
o tomto návrhu hlasovať.  
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
Po odpojení kábelovej televízie budú televízne prijímače predané občanom vo výške 10€ /kus 
a následne sa ponúknu na internetovú stránku na predaj. Starosta upovedomil poslancov, že po 
zrušení prevádzky samy zabezpečia odmontovanie káblovej televízie. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
Ďalší bod dikusie bolo verejné osvetlenie obce. Poslanci OZ  súhlasili s návrhom o  rekonštrukcii 
RVO podľa technického návrhu M.Samula. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
OZ ďalej súhlasí s výrobou vitríny do sály. Zodpovednosť za túto úlohu prevezme Š.Zachar. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
Starosta ďalej informoval poslancov, že treba zriadiť podpisové vzory v banke, kde je vedený účet 
obce. Informoval prítomných, že tento podpisový záznam  prevedie on spolu s poslancom 
Š.Zacharom. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
Poslanci odsúhlasili, že sa vzdávajú všetkých odmien, ktoré im prináležia z pozície poslancov 
a zástupcu starostu a zároveň sa OZ dohodlo, že ruší dokument Zásady odmeňovania poslancov OZ 
v Ďurďovom zo dňa 02.02.2011. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
Na záver diskusie starosta obce informoval prítomných, že tento rok odhŕňanie snehu zabezpečuje 
EKORAJ ĎURĎOVÉ bez nároku na odmenu. Ušetria sa tým obci náklady vo výške 800€. 
 
Následne starosta vyzval prítomných, či majú nejaké pripomienky do diskusie. 
Poslanec R.Kardoš navrhol, aby sa pri vstupe do obce ako aj na konci obce smerom na Svehnáč, 
dali zriadiť nové tabule do obce, ak to umožňuje rozpočet obce. 
Starosta navrhol, aby do budúcej schôdze vypracoval cenovú ponuku na tabule VSTUP 
a UKONČENIE OBCE, prípadne oslovil VÚC alebo Správu ciest. 
 
Ďalšia otázka bola od starostu obce, kedy sa zrealizuje v obci Fašiangová zábava. Poslanci sa 
dohodli na dátume 14.02.2015. Za organizovanie tejto akcie starosta určil predsedu kultúrnej 
komisie, poslanca Miroslava Ďuriša.  
 
Občan M.Samul sa spýtal starostu obce, kde sa zriadi zberný dvor pre obec, nie na strede verejného 
priestranstva, ako je to doposiaľ. Starosta dal poslancom za úlohu do budúcej schôdze, aby podali 
návrhy miesta pre zberný dvor obce. 
 
Poslanec R.Kardoš sa ďalej pýtal na počet UoZ v obci a na ich činnosť obce. Starosta ho oboznámil 
s ich činnosťou ako je hrabanie, zametanie, čistenie verejných priestranstiev. 
 
Starosta ďalej informoval prítomných poslancov s programom  investícií  ZMOSU. 
 
Nakoľko už nikto nemal nič do diskusie, starosta túto diskusiu ukončil. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 



 
K bodu 6.:  Návrh na uznesenie prečítal poslanec Š.Zachar a takto bolo i prijaté. 
Z prítomných 3 poslancov, 3 hlasovali za, 0 proti, 0 sa zdržalo. 
 
K. bodu 7.: Prvé zasadnutie OZ starosta ukončil s tým, že poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí. 
 
 
 
 
    Zapisovateľ                                                                         Overovateľ 
        Helena Janíková                                                                    Miroslav Ďuriš                                          
 
 
 
 
                                                              
                                                        Navrhovateľ 
                                                       Štefan Zachar 
                                                            


