
Uznesenie č. 1/2014 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 17. 03. 2014

K     bodu 1 Otvorenie  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

program rokovania obecného zastupiteľstva obce Ďačov

                                                                                                             

V Ďačove 27. 03. 2014    Anton Cuprák v.r.
    starosta obce

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 2/2014 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 17. 03. 2014 

K bodu 2 Voľba navrhovateľa uznesenia

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

navrhovateľa uznesenia Jozefa Lazoríka
                                                                                                                    

V Ďačove 27. 03. 2014       Anton Cuprák v.r.
       starosta obce

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 3/2014 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 17. 03. 2014

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesenia

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesenia.

V Ďačove 27. 03. 2014        Anton Cuprák v.r.
        starosta obce



Uznesenie č. 4/2014 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 17. 03. 2014
_______________________________________________________

K bodu 4 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za r.2013

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďačov za r.2013

V Ďačove 27. 03. 2014        Anton Cuprák v.r. 
                      starosta obce

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 5/2014 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 17. 03. 2014
_______________________________________________________

K bodu 5 Úprava rozpočtu

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p.

schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 podľa priloženého návrhu.

 V Ďačove 27. 03. 2014              Anton Cuprák  v.r.
           starosta obce

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 6/2014
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 17. 03. 2014
_______________________________________________________

K bodu 6 Rôzne

Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.



a) schvaľuje
− financovanie Centra voľného času v sume 30 € na žiaka

b) neschvaľuje
− rekonštrukciu MK č. 3 – situácia č.1, ako celku

c) schvaľuje
− rekonštrukciu MK č.3 – situácia č.1, od domu p. M. Daráka, č. 184 smerom dole k hlavnej ceste

d) schvaľuje
− rekonštrukciu chodníka na parcelách KN C 601/2, 601/3, 351/8 – situácia č.2

e) schvaľuje
− rekonštrukciu chodníka na parcelách KN C 239/1 – situácia č.3

f) berie na vedomie
− správu o stave spracovania územného plánu obce

g) schvaľuje
− výkup pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov v cene 2 € / 1m2

h) schvaľuje
− žiadosť p. R. Semana, Ďačov 94 o zabezpečenie materiálu na opravu zábradlia okolo miestneho 

potoka
i) schvaľuje

− zakúpenie obrusov do KD v počte 50 ks.

               Anton Cuprák v.r.
              starosta obce

V Ďačove 27. 03. 2014

_______________________________________________________________________________________

                                                                      

Uznesenie č. 7/2014 
z XIX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 17. 03. 2014
_______________________________________________________

K bodu 7 Diskusia

Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.

a) schvaľuje
− predložiť vyúčtovanie za športové akcie do 2 týždňov po akcii

b) schvaľuje
− miesto realizácie detského ihriska pri Základnej škole parc. č. 315

                          

            Anton Cuprák v.r. 
           starosta obce

V Ďačove 27. 03. 2014


