
U Z N E S E N I E
zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ďačov, zo dňa 16. 05. 2012

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo:

a) volí: 
− hlavného kontrolóra obce PhDr. Alenu Džačovskú, Kamenica 89

            Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 4, hlasovania sa zdržali 2, hlasovali proti 0

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie: 
− plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďačov na II. polrok 2012

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie:
      -     správu o vykonaní inventarizácie majetku obce za rok 2011 
      -     stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011

b) schvaľuje:
− celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad a zistený prebytok hospodárskeho 

výsledku schvaľuje ako prídel do RF v 100 %-nej výške
Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 6, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0

− zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012
            Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 6, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 
− použitie rezervného fondu vo výške 2 550 € na územný plán obce

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

− použitie rezervného fondu vo výške 59 000 Eur na miestnu komunikáciu a parkovisko pri 
KD a 13 871 Eur na výstavbu nových autobus. Zastávok
Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 6, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0

− podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení zákonov č. 374/1994 Z.z., 172/1998 Z.z., 453/2001 Z.z., 289/2002 
Z.z, 460/2008 Z.z. a 154/2011 Z.z, starostovi obce plat vo výške určenej zákonom navýšení 
o 11% t.j. vo výške 1 440 Eur.

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



b) súhlasí:
− s vonkajšou údržbou KD (fasáda, sokel)

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

− s realizáciou miestnej komunikácie a parkoviska okolo KD
Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 6, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0

− s realizáciou výstavby autobus. zastávky na Budzíne
Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 6, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0

c) nesúhlasí:
-   so žiadosťou základnej organizácie chovateľov poštových holubov Lipany o sponzorský 
príspevok na preteky poštových holubov
Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 0, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 6

-    s preplatením faktúry za opravu plyn. kotla u p. Petra Janiča, Ďačov 185, nakoľko sa 
nejednalo o výmenu náhradného dielu, ale len o čistenie kotla
Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 0, hlasovania sa zdržali 1, hlasovali proti 5

            -   s predajnou cenou pozemkov za m2 – Coop Jednota
Počet všetkých poslancov 6, hlasovalo za 0, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 6

d) berie na vedomie:
           - stanovisko VVS Košice o zriadenie vecného bremena – právo prechodu v prospech obce za 

účelom užívania prístupových komunikácií aj pre vlastníkov priľahlých pozemkov, cesta k 
čer.stanici - Krivany

Anton Cuprák 
                                                                                                            starosta obce  


