
Obec Ďačov, Obecný úrad v     Ďačove, 082 71  Lipany  

Zápisnica
zo VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 08. 2012  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program:
1.   Otvorenie
2.   Voľba navrhovateľa uznesenia
3.   Kontrola plnenia uznesenia   
4.   Prerokovanie Zadania ÚPN-O Ďačov
5.   Správa o doterajšom postupe obstarávania územného plánu obce a o prerokovaní Zadania
6.   Schválenie Zadania územného plánu obce Ďačov
7.   Úprava rozpočtu 
8.   Rôzne
9.   Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
   
   
Bod 1 - Otvorenie

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce A. Cuprák. Privítal prítomných 
poslancov a predložil im program, ktorý bol jednohlasne schválený.

      Bod 2 – Voľba navrhovateľa uznesenia 

     Za navrhovateľa uznesenia bola navrhnutá Alena Kochanová.
                                                                                                       
Bod 3 – Kontrola plnenia uznesenia

    Kontrolu plnenia uznesenia predviedol starosta obce, kde informoval poslancov, že opäť napísal 
list COOP Jednote Prešov na odkúpenie časti pozemku parc.č. 239/2, kde z ich strany bola cena 
pozemku znovu prehodnotená.  

Bod 4 – Prerokovanie Zadanie ÚPN-O Ďačov
      
     Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so Zadaním územného plánu obce 
Ďačov, ktorý spracoval Ing. arch. Ľubomír Polák.

Obecné zastupiteľstvo:

a) prerokovalo: 

− Zadanie  ÚPN-O Ďačov,  ktoré  spracoval  Ing.  Arch.  Ľubomír  Polák  –  odborne  spôsobilá 
osoba  na  obstarávanie  územnoplánovacích  podkladov  (ÚPP)  a  územnoplánovacej 
dokumentácie (ÚPD), reg. č. 296.

Bod 5 – Správa o doterajšom postupe obstarávania územného plánu obce a o prerokovaní 
Zadania územného plánu obce Ďačov

      
     Starosta predložil prítomným poslancom Správu o doterajšom postupe obstarávania územného 
plánu obce a o prerokovaní Zadania ÚPN-O Ďačov



Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie: 
     -     Správu o doterajšom postupe obstarávania územného plánu obce (ÚPN-O) a o prerokovaní 

Zadania ÚPN-O Ďačov
− výsledky prerokovania Zadania ÚPN-O Ďačov

− Výsledok posúdenia Zadania ÚPN-O Ďačov podľa § 20 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 50/1976 
Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v  platnom  znení 
Krajským stavebným úradom Prešov, ako príslušným orgánom územného plánovania

b) súhlasí:
– s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok k návrhu Zadania ÚPN-O Ďačov

Bod 6 – Schválenie Zadania územného plánu obce Ďačov
     Starosta obce predložil poslancom Zadanie územného plácu obce Ďačov na jeho schválenie

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje:

− Zadanie Územného plánu obce Ďačov

b) ukladá:

       - zabezpečiťspracovanie návrhu ÚPN-O Ďačov u projektanta vybraného vo verejnom 
obstarávaní
 zodpovedný : Anton Cuprák, starosta obce                                   termín: do 3 mesiacov

Bod  7 – Úprava rozpočtu

     V tomto bode predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu. 

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

− úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 

Bod 8 - Rôzne

V rôznom starosta predložil žiadosť p. Jaroslava Ducára, Ďačov 185 o preplatenie nákladov v 
súvislosti s výmenou trojcestného ventilu v plynovom kotli z dôvodu pretekania – 9.b.j.
Taktiež predložil žiadosť p. Milana Ondka, Ďačov 185 o preplatenie výmeny ventilátora na 
plynovom kotli, ktorý bol nefunkčný – 9.b.j.  V tomto bode ďalej informoval o podmienkach 
predaja časti pozemku parc.č. 239/2, kde predstavenstvo schválilo novú predajnú cenu, a to 
5€/m2. 
Ďalej predložil žiadosť TJ ŠM Ďačov o finančný príspevok na zabezpečenie futbalových 
zápasov počas jesennej časti 2012. Starosta predložil poslancom vyúčtovanie ľudových veselíc 
organizovaných DHZ Ďačov. Žiadosti sú doložené k zápisnici.

Obecné zastupiteľstvo:

a) nesúhlasí :
 -      s preplatením faktúry pre p. Jaroslava Ducára, Ďačov 185 nakoľko nešlo o havarijný stav
-      s preplatením nákladov na opravu kotla pre p. Milana Ondka, nakoľko nedoložil kópiu 
faktúry so súpisom vykonaných prác – zápis z obhliadky kotolne
– s poskytnutím finančného príspevku pre TJ, nakoľko dotácia už bola poskytnutá z rozpočtu 

obce.



b) schvaľuje: 
− odkúpenie pozemku od COOP Jednota v sume 5 €/m2

c) berie na vedomie:
− vyúčtovanie ľudových veselíc organizovaných DHZ 

 

Bod 9 – Diskusia
     
     Poslanec Milan Tomko diskutoval, či by sa nedal realizovať odber vody pri nácvikoch pre DHZ 
Ďačov z verejného vodovodu, aj s tým, že by sa platil poplatok za odber vody.

Bod 10 – Schválenie uznesenia

     Návrh na uznesenie predniesla Alena Kochanová.

Bod 11 - Záver

     Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.     
 
Overovatelia: Milan Tomko, Ing.   
                       Alena Kochanová

Zapísala: Tomčíková                                                


	Prítomní:  podľa prezenčnej listiny
	Bod 1 - Otvorenie
	                                                                                                       


