
U Z N E S E N I E

z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ďačov, zo dňa 14. 08. 2012

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo:

a) prerokovalo: 

− Zadanie  ÚPN-O Ďačov,  ktoré  spracoval  Ing.  Arch.  Ľubomír  Polák  –  odborne  spôsobilá 
osoba na obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) a územnoplánovacej dokumentácie 
(ÚPD), reg. č. 296.

b) berie na vedomie: 

− Správu o doterajšom postupe obstarávania územného plánu obce (ÚPN-O) a o prerokovaní 
Zadania ÚPN-O Ďačov

− výsledky prerokovania Zadania ÚPN-O Ďačov

− Výsledok posúdenia Zadania ÚPN-O Ďačov podľa § 20 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 50/1976 
Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení Krajským 
stavebným úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania

c) súhlasí:

− s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania ÚPN-O Ďačov

     Počet všetkých poslancov 5, hlasovalo za 5, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0

d) schvaľuje:

− Zadanie ÚPN-O Ďačov 

Počet všetkých poslancov 5, hlasovalo za 5, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0

e) ukladá :

− zabezpečiť  spracovanie  návrhu  ÚPN-O  Ďačov  u  projektanta  vybraného  vo  verejnom 
obstarávaní

      zodpovedný : Anton Cuprák, starosta obce                                   termín: do 3 mesiacov

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje : 

− úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 

Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 5, hlasovania sa zdržali 1, hlasovali proti 0



Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo:

a) nesúhlasí :
- s preplatením faktúry pre p. Jaroslava Ducára, Ďačov 185 nakoľko nešlo o havarijný stav

− s  preplatením nákladov na  opravu kotla  pre  p.  Milana Ondka,  nakoľko nedoložil  kópiu 
faktúry so súpisom vykonaných prác – zápis z obhliadky kotolne

− s poskytnutím finančného príspevku pre TJ, nakoľko dotácia už bola poskytnutá z rozpočtu 
obce.

Počet všetkých poslancov 7, hlasovalo za 0, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 7

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

− kúpu časti pozemku CKN parc. c. 239/2, evidovaného na liste vlastníctva č. 6 pre katastrálne 
územie Ďačov a to o výmere 795 m2 za kúpnu cenu 5 €/m2. Hranice kupovaného pozemku budú 
spresnené geometrickým plánom.

Počet všetkých poslancov 7, hlasovalo za 7, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0

Uznesenie č. 5

a) berie na vedomie:

− vyúčtovanie ľudových veselíc organizovaných DHZ 

Anton Cuprák 
                                                                                                           starosta obce  
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