
Uznesenie č. 1/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013

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 16. 12. 2013    Anton Cuprák v.r.
    starosta obce

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 2/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013 

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 Mgr. Jozefa Cupráka
                                                                                                                    

V Ďačove 16. 12. 2013       Anton Cuprák v.r.
       starosta obce

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 3/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013

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

informáciu o plnení uznesení zo XIV. a  XVII. zasadnutia OcZ.

V Ďačove 16. 12. 2013        Anton Cuprák v.r.
        starosta obce



Uznesenie č. 4/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013
_______________________________________________________

K bodu 4 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na l. polrok 2014

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

berie na vedomie

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďačov na l. polrok 2014.

V Ďačove 16. 12. 2013        Anton Cuprák v.r. 
                   starosta obce

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 5/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013
_______________________________________________________

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. 5/2013 podľa priloženého návrhu.

 V Ďačove 16. 12. 2013              Anton Cuprák  v.r.
           starosta obce

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 6/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013
_______________________________________________________

K bodu 6 Majetkové prevody

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



schvaľuje

a)  spôsob prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov – pozemok vytvorený Geometrickým plánom č. 
126/2013 vyhotoveným Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o., Jarková 2/11, Lipany a overeným Okresným úradom 
Sabinov, katastrálnym odborom dňa 09. 12. 2013 pod číslom G1-373/2013 kde z parcely registra C KN 
653/3, ostatné plochy o výmere 5544 m2 zapísanej na LV č. 737 vo vlastníctve obce Ďačov bola odčlenená 
parcela C KN 653/7, ostatné plochy o výmere 97 m2 v zmysle § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. v platnom znení, ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej 
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

b)  prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov – pozemok C KN 653/7 ostatné plochy o výmere 97 m2, 
vytvorené Geometrickým plánom č. 126/2013 vyhotoveným Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o., Jarková 2/11, 
Lipany a overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 09. 12. 2013 pod číslom G1-
373/2013 odčlenený z pôvodnej parcely registra C KN 653/3, ostatné plochy o výmere 5544 m2 zapísanej 
na LV č. 737 za kúpnu cenu 3,- €/m2 (slovom tri eurá za štvorcový  meter), čo pri výmere 97 m2 činí 291,- 
€, slovom dvestodeväťdesiatjeden eur kupujúcim Petrovi Šarišskému rod. Šarišský a Anne Šarišskej rod. 
Hanušovskej, bytom Ďačov – Budzín 199 v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

               Anton Cuprák v.r.
            starosta obce

V Ďačove 16. 12. 2013

_______________________________________________________________________________________

                                                                      

Uznesenie č. 7/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013
_______________________________________________________

K bodu 7 Návrh VZN o miestnych daniach

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

schvaľuje

VZN č. 1/2013 o daniach z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na r.2014

                          

            Anton Cuprák v.r. 
           starosta obce

V Ďačove 16. 12. 2013

__________________________________________________________________________________



Uznesenie č. 8/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013
_______________________________________________________

K bodu 8 Návrh rozpočtu na rok 2014

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.

I. schvaľuje

a)  rozpočet na rok 2014

b) zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry

II. berie na vedomie

návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016

            Anton Cuprák v.r.
           starosta obce

V Ďačove 16. 12. 2013

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 9/2013 
z XVIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 12. 12. 2013
_______________________________________________________

K bodu 9 Rôzne

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

berie na vedomie

vykonanie inventarizácie majetku obce Ďačov.

                          

            Anton Cuprák v.r.
           starosta obce

V Ďačove 16. 12. 2013


