
Uznesenie č. 1/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

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 12. 05. 2015                       Anton Cuprák v.r.
                       starosta obce

________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 2/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015 

K bodu 2 Určenie overovateľov zápisnice

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

schvaľuje

overovateľov zápisnice  Mariána Mizeráka, Ing. Ľubomíra Kanuščáka 

  

                                                                                                                  

V Ďačove 12. 05. 2015                       Anton Cuprák v.r.  
                      starosta obce

________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 3/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015 

K bodu 3 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 Ing. Ľubomíra Kanuščáka 

                                                                                                            

V Ďačove 12. 05. 2015                          Anton Cuprák v.r.
                          starosta obce

_________________________________________________________________________________



Uznesenie č. 4/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 4 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 12. 05. 2015                       Anton Cuprák v.r.
                       starosta obce

__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 5/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 5 Správa o výsledkoch kontrolnej   činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014  

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 za rok 2014

V Ďačove 12. 05. 2015                       Anton Cuprák v.r.
                      starosta obce

__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 6/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 6   Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015  

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

 schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015

V Ďačove 12. 05. 2015                           Anton Cuprák v.r.
                           starosta obce



Uznesenie č. 7/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 7 VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
Ďačov 

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

a) prejednalo 

upozornenie prokurátora Pd 79/15/7707-1 zo dňa 26.3.2015 a tomuto vyhovuje.  Do 60 dní  bude 
prijaté VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ďačov  

b) schvaľuje 

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ďačov 

V Ďačove 12. 05. 2015                           Anton Cuprák v.r. 
                          starosta obce

__________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 8/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 8 Rokovací poriadok komisii OcZ – doplnenie členov komisii 

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

a) schvaľuje 

Rokovací poriadok komisii OcZ 

b) schvaľuje 

doplnenie členov komisii OcZ 
-  pre  šport  Jozef  Bujnovský – predseda,  členovia  Ing.  Ľubomír  Kanuščák,  Lukáš  Seman,  Martin 
Lazorík
- kultúrna – Ján Kanuščák – predseda, členovia Michal Krenický, Ing. Eva Lazoríková
- na ochranu verejného záujmu -  Marián  Mizerák – predseda, členovia – Ján Kanuščák,  Ing. Milan  
Tomko, Michal Krenický
- ochranu verejného poriadku – Ing. Peter Krenický – predseda, členovia - Bc. Jozef Bujnovský, Ján 
Kanuščák,  Ing. Ľubomír Kanuščák, Michal Krenický,  Marián  Mizerák, Ing. Milan Tomko, Jozef 
Duraň ml. 

V Ďačove 12. 05. 2015                            Anton Cuprák v.r.
                            starosta obce



Uznesenie č. 9/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 9 P  rehodnotenie platu starostu    

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

 schvaľuje 

plat starostu vo výške 1416 EUR 

V Ďačove 12. 05. 2015                       Anton Cuprák v.r.
                       starosta obce

_________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 10/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 10 Podpora rozvoja športu na rok 2015 zameraná na výstavbu m  ultifunkčných ihrísk    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. a na základe ods.2 písm. a) §14 zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z.n.p.

 schvaľuje 

spolufinancovanie  výstavby multifunkčného ihriska z vlastných zdrojov 

V Ďačove 12. 05. 2015                         Anton Cuprák v.r.
                         starosta obce

__________________________________________________________________________________



Uznesenie č. 11/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 11 Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na výstavbu       

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. a na základe ods.2 písm. a) §14 zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z.n.p. 

 schvaľuje 

sumu 2 € za m2 za odkúpenie parciel  KN E 108 – orná pôda o výmere 187 m2 ,  KN C 352/58 – orná 
pôda o výmere 685 m2 , KN C 350/52 – trvalé trávne porasty o výmere 321 m2 , KN C 575/3 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2 , KN C 349/3 orná pôda o výmere 85 m2 , 

V Ďačove 12. 05. 2015                   Anton Cuprák v.r.
                   starosta obce

_________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 12/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 12 Úprava rozpočtu     

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. a na základe ods.2 písm. a) §14 zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z.n.p.

 a) berie na vedomie

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 /2015 v zmysle vnútorného predpisu  č. 1/2014 o 
zásadách rozpočtového hospodárenia obce 

b) schvaľuje 

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 /2015 zo dňa 11.5.2015
 

c) schvaľuje 

účel použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu a to:
- modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácii
- výkup pozemkov
- výstavba multifunkčného ihriska a PD
- modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
- rekonštrukcia oplotenia MŠ

V Ďačove 12. 05. 2015                        Anton Cuprák v.r.
                        starosta obce



Uznesenie č. 13/2015 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 11. 05. 2015

K bodu 13 Záverečný účet   obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. a na základe ods.2 písm. a) §14 zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z.n.p. 

 a) berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014  

b) schvaľuje 

záverečný účet obce za rok 2014, celoročné hospodárenie obce a schodok vo výške 69 081,92 EUR 
bez výhrad
 

c) schvaľuje 

usporiadanie schodku  rozpočtu  z  kladného  výsledku  hospodárenia  bežného  rozpočtu  zo  zostatku 
finančných operácii 

d) schvaľuje 

prevod  finančných  prostriedkov  po  usporiadaní  schodku  rozpočtu   v  sume  34  126,23  EUR  do 
rezervného fondu 

V Ďačove 12. 05. 2015                        Anton Cuprák v.r.
                                                 starosta obce


