
Obec Ďačov, Obecný úrad v     Ďačove, 082 71  Lipany  

Zápisnica
zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 05. 2012  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny
Neospravedlnený: Ing. Peter Krenický

Program:
1.   Otvorenie
2.   Voľba navrhovateľa uznesenia
3.   Kontrola plnenia uznesenia   
4.   Voľba hlavného kontrolóra obce Ďačov
5.   Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2012
6.   Záverečný účet za rok 2011, zmena rozpočtu
7.   Rôzne
8.   Diskusia
9.   Schválenie uznesenia
10. 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 bol navrhnutý Bc. Milan Tomko.
                                                                                                       
Bod 3 – Kontrola plnenia uznesenia

    Kontrolu plnenia uznesenia predviedol starosta obce, kde poskytol informácie o kominárskych 
službách pre občanov obce.

Bod 4 – Voľba hlavného kontrolóra obce Ďačov
      
     Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že bola vyhlásená voľba na 
hlavného kontrolóra obce dňa 30. 03. 2012. Kandidáti mohli svoju prihlášku odovzdať do 09. 05. 
2012 do 15.hod. Do výberového konania sa prihlásila len jedna uchádzačka, ktorá spĺňala všetky 
náležitosti.

Obecné zastupiteľstvo:

a) volí: 

− hlavného kontrolóra obce PhDr. Alenu Džačovskú, Kamenica 89

Bod 5 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďačov na II.polrok 2012 
      
     Starosta predložil prítomným poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
Ďačov na II. polrok 2012. Plán je doložený k zápisnici.

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie: 
– plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďačov na II. polrok 2012



Bod 6 – Záverečný účet za rok 2011 a správa o vykonaní inventarizácie majetku obce za 
r.2011, zmena rozpočtu
     Starosta obce predložil poslancom záverečný účet za rok 2011, predniesol im stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu a taktiež prečítal správu o vykonaní inventarizácie 
majetku obce za rok 2011. Záverečný účet, správa o vykonaní inventarizácie a stanovisko hlavného 
kontrolóra k záverečnému účtu tvorí súčasť zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie:

      -     správu o vykonaní inventarizácie majetku obce za rok 2011 

      -     stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011

b) schvaľuje:

− celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad a zistený prebytok hospodárskeho 

výsledku schvaľuje ako prídel do RF v 100 %-nej výške

− zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2012

Bod  7 – Rôzne

     V rôznom starosta informoval poslancov, že je potrebné urobiť vonkajšiu údržbu – fasádu, sokel 
na KD. Ďalej konštatoval,že je potrebné urobiť aj cestu a parkovisko pri KD. V tomto bode dal 
návrh aj na realizáciu a výstavbu nových autobusových zastávok. Na ich realizáciu je potrebné 
urobiť zmenu rozpočtu obce s účelom použitia z finančných prostriedkov z rezervného fondu. V 
rôznom navrhol použitie finančných prostriedkov vo výške 2550 Eur na územný plán obce. Ďalej 
predložil žiadosť základnej organizácie chovateľov poštových holubov v Lipanoch o sponzorský 
príspevok na preteky poštových holubov. Ďalšiu žiadosť predložil od p. Petra Janiča, Ďačov 185, o 
preplatenie faktúry za opravu plynového kotla z dôvodu poruchy. V rámci rôzneho starosta 
informoval poslancov, že podal žiadosť o odkúpenie pozemku za Coop Jednotou Ďačov. Predniesol 
poslancom odpoveď, ktorá prišla. List je doložený k zápisnici. Informoval poslancov o liste v 
ktorom žiadal o právo prechodu k vodárni na „Rovni“. V tomto bode  predložil návrh na 
prerokovanie platu starostu, nakoľko sa menila priemerná mzda pracovníka v národnom 
hospodárstve.
     

Obecné zastupiteľstvo:

     a) schvaľuje: 

− použitie rezervného fondu vo výške 2 550 € na územný plán obce

− použitie rezervného fondu vo výške 59 000 Eur na miestnu komunikáciu a parkovisko pri 

KD a 13 871 Eur na výstavbu nových autobus. zastávok

− podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení zákonov č. 374/1994 Z.z., 172/1998 Z.z., 453/2001 Z.z., 289/2002 

Z.z, 460/2008 Z.z. a 154/2011 Z.z, starostovi obce plat vo výške určenej zákonom navýšení 

o 11% t.j. vo výške 1 440 Eur.    

     b) súhlasí:

− s vonkajšou údržbou KD (fasáda, sokel)

− s realizáciou miestnej komunikácie a parkoviska okolo KD



− s realizáciou výstavby autobus. zastávky na Budzíne

     c) nesúhlasí:

-   so žiadosťou základnej organizácie chovateľov poštových holubov Lipany o sponzorský 

príspevok  na preteky poštových holubov

-    s preplatením faktúry za opravu plyn. kotla u p. Petra Janiča, Ďačov 185, nakoľko sa 

nejednalo o výmenu náhradného dielu, ale len o čistenie kotla

-   s predajnou cenou pozemkov za m2 – Coop Jednota

d) berie na vedomie:

- stanovisko VVS Košice o zriadenie vecného bremena – právo prechodu v prospech obce za 

účelom užívania prístupových komunikácií aj pre vlastníkov priľahlých pozemkov, cesta k 

čer.stanici - Krivany

Bod 8 – Diskusia
     
     Poslanec Jozef Lazorík sa informoval ohľadom úpravy miestneho potôčika za Ľusami okolo 
rimskokat. kostola, ktorý ústi do obecného potoka. Nato starosta reagoval, že úprava sa uskutoční v 
rámci revitalizácie krajiny.

Bod 9 – Schválenie uznesenia

     Návrh na uznesenie predniesol Bc. Milan Tomko.

Bod 10 - Záver

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

Overovatelia: Milan Tomko, Bc.   
                       Alena Kochanová

Zapísala: Tomčíková                                                
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