
Obec Ďačov, Obecný úrad v     Ďačove, 082 71  Lipany  

Zápisnica
z XIV. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 05. 2013  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program:
1.   Otvorenie
2.   Voľba navrhovateľa uznesenia
3.   Nakladanie s majetkom obce
4.   Rôzne
5.   Úprava rozpočtu
6.   Diskusia
7.   Schválenie uznesenia
8.   Záver

 
Bod 1 - Otvorenie

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Cuprák. Privítal prítomných 
poslancov a nájomníkov 9.b.j. a predložil im program. Program bol jednohlasne schválený.

      Bod 2 – Voľba navrhovateľa uznesenia 

     Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý a schválený Mgr. Jozef Cuprák. 
     
                                                                                                  
Bod 3 – Nakladanie s majetkom obce 
     
     Starosta obce informoval poslancov o odpredaji bytov 9.b.j. a zároveň dal návrh aj na odpredaj 
pozemkov k 9.b.j. pre nájomníkov za 1€. 

Obecné zastupiteľstvo

a) schvaľuje:
− predaj a prevod nehnuteľného majetku v k.ú Ďačov LV č. 455 KN C 354/9 TTP o výmere 
6m2 za kúpnu cenu 1 €, KN C 354/11 TTP o výmere 84 m2 za kúpnu cenu 1 €, KN C 354/12 zast. 
plocha o výmere 156 m2 za kúpnu cenu 1 €, KN C 354/14 TTP o výmere 10 m2 za kúpnu cenu 1 €, 
KN C 356/3 zast. plocha o výmere 289 m2 za kúpnu cenu 1 €, KN C 356/6 zast. plocha o výmere 35 
m2 za kúpnu cenu 1 €, KN C 356/10 zast. plocha o výmere 5 m 2 za kúpnu cenu 1 € v prospech 
Jozefa Ondreja  s  manželkou,  Jaroslava Ducára s  manželkou,  Jozefa Bujňáka ml.  s  manželkou, 
Jozefa Bujňáka s manželkou, Milana Ivanka s manželkou, Jána Papcuna s manželkou, Petra Janiča 
s manželkou, Milana Ondka s manželkou, Michala Dvorščáka s manželkou, všetci bytom Ďačov 
185.



Bod 4 – Rôzne 
      
     V rôznom starosta predložil poslancom žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov na opravu 
spoločných priestorov 9.b.j.  Taktiež predložil návrh zmluvy na zabezpečenie správy domu, 
vykonávanie opráv a údržby spoločných častí, spoločných zariadení domu, všetky plnenia spojené s 
užívaním bytu. Tieto návrhy boli odovzdané nájomníkom 9.b.j. na ich odsúhlasenie a 
pripomienkovanie. 

Obecné zastupiteľstvo

a) zamieta:

− žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na opravu spoločných priestorov 9.b.j.

Bod 5 – Úprava rozpočtu

V tomto bode dal starosta návrh na prepracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MK 
5, MK 6 a MK 8 spojených s výstavbou nových parkovacích miest, kde požiadal poslancov o 
úpravu rozpočtu. Poslanec Ing. Krenický dal návrh na rekonštrukciu prístupovej cesty na cintorín 
KNC 595/5.
 
Obecné zastupiteľstvo

a) schvaľuje:

− realizáciu rekonštrukcie miestných komunikácii MK 5, MK 6, MK 8
− zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2013
− použitie rezervného fondu vo výške 127 400 € na rekonštrukciu MK 5, MK 6 a MK 8

   b) poveruje:
-   starostu obce vypracovaním projektovej dokumentácie na rekonštrukciu prístupovej cesty na 
cintorín parcelu KNC 595/5

Bod 6 - Diskusia

Bod 7 – Schválenie uznesenia
      
     Návrh na uznesenie  predniesol Mgr. Jozef Cuprák.   
     

     Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.     
 

Overovatelia: Milan Tomko, Ing.   
                       Alena Kochanová

Zapísala: Tomčíková                                                
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