
Zápisnica 
z  XXII.  rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov, 

konaného dňa 26. 06. 2014 o 17.30 hod.   

Prítomní:         Anton Cuprák, starosta obce
                          Poslanci:  Ján Kanuščák, Alena Kochanová, Miroslav Tomko, Mgr. Jozef Cuprák, 

Jozef Lazorík
Neprítomný:    Ing. Peter Krenický - ospravedlnený                      
Ďalší prítomný:  Mária Tomčíková, zam. obce

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. Záverečný účet obce Ďačov za rok 2013
5. Úprava rozpočtu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

     

K bodu 1. Otvorenie

     Rokovanie OcZ otvoril Anton Cuprák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. 
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OcZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 1/2014:
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

Hlasovanie:   za:  5 – Kanuščák J., Kochanová A., Tomko M., Cuprák J., Lazorík J. 
                 proti :  0         
           zdržal sa:   0        

K     bodu 2. Voľba navrhovateľa uznesenia  

     Za navrhovateľa uznesenia bola navrhnutá Alena Kochanová.

Uznesenie č.2/2014:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. 
schvaľuje
navrhovateľa uznesenia  p. Alenu Kochanovú.
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Hlasovanie:    za:   4 – Kanuščák J., Tomko M., Lazorík J., Cuprák J.       
                  proti :   0         
            zdržal sa:   0        
          nehlasoval:  1 – Kochanová A. 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia

     Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce, kde konštatoval, že uznesenia z predošlého 
riadneho rokovania boli z jeho strany splnené. Boli odoslané žiadosti o odkúpenie parcely KNE 
135/101, ktorej vlastníkmi sú Ing. M. Fedák a Jarmila Majtnerová na výstavbu športového areálu. 
Starosta oboznámil poslancov, že do dnešného rokovania  došla aj odpoveď, kde vlastníci 
nehnuteľnosti v súčasnej dobe neuvažujú o predaji predmetnej parcely. Ďalej oboznámil poslancov, 
že p. Antonovi Katriňákovi bola odoslaná výzva na odstránenie oplotenia z pozemku par. č. 594/1. 
Odpoveď od p. Katriňáka ešte nedošla. V tomto bode došiel na zasadnutie OcZ poslanec Ing. Milan 
Tomko.  

Uznesenie č. 3/2014:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesenia.

Hlasovanie:    za:   5 – Kanuščák J., Kochanová A., Tomko M., Cuprák J.,  Lazorík J.     
                  proti :   0         
            zdržal sa:   1 – Tomko Milan                            

         

K     bodu  4.  Záverečný účet obce   Ďačov za rok 2013  

     V tomto bode starosta predniesol poslancom stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu obce Ďačov za rok 2013 a predložil záverečný účet na jeho prerokovanie.  

Uznesenie č. 4/2014:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. 
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013,
b) schvaľuje
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad,
c) schvaľuje
použitie prebytku v sume 35 224,27 € zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu,
d) schvaľuje
zostatok finančných operácií vo výške  6 311,33 €, ktorý bude prídelom tvorby rezervného fondu.

Hlasovanie:    za:   6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Tomko Milan, Lazorík J. 
                  proti :   0         
             zdržal sa:   0   
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K bodu 5. Úprava rozpočtu

     Starosta predložil prítomným návrh úpravy rozpočtu.

Uznesenie č. 5/2014:
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 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 
schvaľuje
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014 podľa priloženého návrhu
Hlasovanie:    za:   6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Lazorík J., Tomko Milan, 
                  proti :   0         
             zdržal sa:   0    

K bodu 6.   Rôzne  

     Starosta obce predložil poslancom pre volebné obdobie 2014 – 2018 pre obec Ďačov návrh na 
jeden volebný obvod a počet poslancov OcZ. Ďalej predložil návrh na určenie platu na celé funkčné 
obdobie 2014-2018 na výkon funkcie starostu obce. V tomto bode dal starosta na prerokovanie 
úpravu platu starostu obce podľa §4 ods. 4 zákona č. 154/2011. Pri prerokovaní platu starostu boli 
podané  dva návrhy. Prvý návrh bol 1440 € a druhý bol 1510 €. Ďalej boli prerokované udelenia 
cien starostu obce a ďakovných listov starostu obce pri príležitosti 665. výročia I. písomnej 
zmienky o obci Ďačov. V rôznom predložil prítomným poslancom starosta návrh na účely použitia 
finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky. Taktiež predložil žiadosť o 
poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie tričiek s erbom a názvom obce na reprezentáciu 
obce pre peších pútnikov do Levoče. 

Uznesenie č. 6/2014:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
a) určuje
v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov a § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
pre volebné obdobie 2014 – 2018 pre obec Ďačov jeden volebný obvod a 7 poslancov OZ.
 
Hlasovanie:    za:   6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Lazorík J., Tomko Milan, 
                  proti :   0         
             zdržal sa:   0    

b) určuje
v zmysle § 11, ods.4, písm. i) zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení na celé funkčné 
obdobie výkon funkcie starostu obce na plný úväzok s platom v súlade so zákonom NR SR č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Hlasovanie:    za:   6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Lazorík J., Tomko Milan, 
                  proti :   0         
             zdržal sa:   0    

c) neschvaľuje
úpravu platu starostu obce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 154/2011 a plat starostu zostáva na úrovni 
rokov 2012-2013.
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Hlasovanie:
- prvý návrh:           za:   2 – Cuprák J., Lazorík J.    
                           proti :   0         
                     zdržal sa:   4 - Kanuščák J., Kochanová A., Tomko Miroslav, Tomko Milan

- druhý návrh:            za:   2 – Kanuščák J., Tomko Miroslav 
                              proti :   0         
                        zdržal sa:   4 – Lazorík J., Kochanová A.,Tomko Milan., Cuprák J.

d) schvaľuje
udelenie ceny starostu obce pri príležitosti 665. výročia I. písomnej zmienky o obci Ďačov:
- p. Monike Kandráčovej v oblasti kultúry a za šírenie dobrého mena obce Ďačov
- MUDr. Alojzovi Lazoríkovi v oblasti zdravotníctva a za šírenie dobrého mena obce Ďačov
- Ing. Mikulášovi Tomkovi v oblasti verejnej správy a za šírenie dobrého mena obce Ďačov
- Mgr. Petrovi Krenickému za šírenie katolíckej viery a dobrého mena obce Ďačov.

Hlasovanie:    za:   6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Lazorík J., Tomko Milan, 
                  proti :   0         
             zdržal sa:   0    

e) schvaľuje
udelenie ďakovného listu starostu obce pri príležitosti 665. výročia I. písomnej zmienky o obci 
Ďačov Mgr. Jánovi Očkovičovi, Doc. Ing. Marcelovi Mojzešovi, Csc a RNDr. Mariánovi 
Rusnákovi za organizátorskú činnosť pri stretnutí rodákov.

Hlasovanie:    za:   6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Lazorík J., Tomko Milan, 
                  proti :   0         
             zdržal sa:   0    

f) schvaľuje
účel použitia rezervného fondu:

− prevod z RF na kapitálové výdavky na realizáciu detského ihriska v sume 18 500 €
− prevod z RF na kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ v sume 13 000 €
− prevod z RF na kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu MK + 

mosty – projekt v sume 3 500 €
− prevod z RF na kapitálové výdavky na realizáciu nových MK, mostov, chodníkov v sume 

98 900 €
− prevod z RF na kapitálové výdavky – výdavky na projekt. dokumentáciu NN siete – verejné 

osvetlenie v sume 3 000 €

Hlasovanie:    za:   6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Lazorík J., Tomko Milan, 
                  proti :   0         
             zdržal sa:   0    

g) schvaľuje
zakúpenie 50ks tričiek na reprezentáciu obce s úhradou 50% z ceny trička pre peších levočských 
pútnikov.

Hlasovanie:    za:   6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Lazorík J., Tomko Milan, 
                  proti :   0         
             zdržal sa:   0     
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K bodu 7. Diskusia

     V tomto bode starosta obce diskutoval ohľadne príprav osláv 665.výročia 1.písomnej zmienky o 
obci Ďačov. Starosta navrhol zakúpenie pivných súprav. Poslanec Lazorík diskutoval, že výrok 
ohľadne altánku p. Papcuna, ktorý je zverejnený v zápisnici z XX.  rokovania Obecného 
zastupiteľstva Obce Ďačov zo dňa 06. 05. 2014 „bol zle pochopený a zle napísaný“. Poslanec Milan 
Tomko diskutoval ohľadne zlého stavu časti oplotenia MŠ. Poslankyňa Kochanová požiadala 
starostu o nahliadnutie do vizualizácie  detského ihriska.    

Uznesenie č.7/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p.
schvaľuje
zakúpenie 10 ks pivných súprav (stôl + lavičky)

K bodu  9. Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OcZ.
Zasadnutie OcZ bolo ukončené  o 19. 45 hod.

Zapísala: Mária Tomčíková
                         

                       ....................................................    
                                                                              Anton Cuprák

   starosta obce

Overovatelia: 
Alena Kochanová                                             ...................................................

Ing. Milan Tomko                                           ...................................................
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