Obec Ďačov, Obecný úrad v Ďačove, 082 71 Lipany
Zápisnica
z XIII. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 04. 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa uznesenia
3. Nakladanie s majetkom obce
4. Diskusia
5. Schválenie uznesenia
6. Záver
Bod 1 - Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Cuprák. Privítal prítomných
poslancov a nájomníkov 9 b.j., predložil im program. Program bol jednohlasne schválený.
Bod 2 – Voľba navrhovateľa uznesenia
Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutá a schválená p. Alena Kochanová
Bod 3 – Nakladanie s majetkom obce
Starosta obce informoval poslancov a nájomníkov 9 bytovej jednotky o pdmienkach odpredaja
majetku obce k 1.7.2013.
Bod 4 – Diskusia
Poslanci obecného zastupiteľstva spoločne diskutovali s nájomníkmi o podmienkach odpredaja
majetku obce. Pani Ivanková diskutovala , že vodovodná a kanalizačná prípojka nie je daná do
poriadku, taktiež sa pýtala či aj pozemok pod bytovkou bude súčasťou pri odpredaji bytov. Pani
Ondková diskutovala ohľadom spoločných priestorov, či by sa ich dalo dať do poriadku. Nájomníci
predložili obecnému zastupiteľstvu list, v ktorom žiadajú o opätovné prehodnotenie uznesenia o
odpredaji bytov. Obsahom listu je aj súhlasné stanovisko nájomníkov, aby spravcovstvo bytov prevzala
správcovská spoločnosť Sabyt Sabinov.

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje:
− zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013, t.j. 1 500 € na úpravu spoločných
priestorov s tým, že nájomníci 9 bytovej jednotky doložia vynaložené finančné prostriedky
jednorázovo Obci Ďačov po odkúpení všetkých nájomných bytov účtovným dokladom
b) súhlasí:
− s uzatvorením správcovskej zmluvy so správcovskou spoločnosťou Sabyt Sabinov od 01.
07. 2013

c) poveruje:
− starostu obce vypracovaním kúpno-predajných zmlúv s nájomníkmi 9 bytovej jednotky
d) berie na vedomie:
- žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia obecného zastupiteľstva
e) trvá:
- na uznesení č. 1, 2, 3 z XII. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 02. 04.
2013.
Bod 5 – Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie predniesla p. Alena Kochanová.
Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Milan Tomko, Ing.
Alena Kochanová
Zapísala: Tomčíková

