
Obec Ďačov, Obecný úrad v     Ďačove, 082 71  Lipany  

Zápisnica
z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. 02. 2012  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program:
1.   Otvorenie
2.   Voľba navrhovateľa uznesenia
3.   Kontrola plnenia uznesenia   
4.   Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
5.   Majetkové prevody
6.   Komunitný plán sociálnych služieb
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 Ján Kanuščák.
                                                                                                       
Bod 3 – Kontrola plnenia uznesenia

    Kontrolu plnenia uznesenia predviedol starosta obce, kde konštatoval,že oprava kotla v 9.b.j. u p. 
Ducára bola zrealizovaná a oprava elektrického osvetlenia spoločných priestorov v 9.b.j. ešte nebola 
uskutočnená.

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie: 

− kontrolu  plnenia  predchádzajúceho uznesenia,  kde oprava  kotla  v  9.b.j.  u  p.  Ducára  bola 
zrealizovaná  a  oprava  elektrického  osvetlenia  spoločných  priestorov  v  9.b.j  nebola 
uskutočnená.

Bod 4 – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011
      
     Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva správu o kontrolnej činnosti. Správa je 
doložená k zápisnici.

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie: 

− správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011



Bod 5 – Majetkové prevody
      
     Starosta predložil prítomným poslancom na základe žiadosti p. J. Kanuščáka a manž. Dany, 
Ďačov 24,  zámer na odpredaj nehnuteľnosti majetku obce. Predmetom predaja je nehnuteľný 
majetok v k.ú. Ďačov, LV č. 737 – pozemky CKN 267 záhrada o výmere 677 m2, CKN 268 
zastavaná plochja o výmere 50m2 vytvorené geometrickým plánom č. 173/2011 z pôvodnej p.č. 
815/1.

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 
      -  spôsob prevodu podľa zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 9 a ods. 1  
písm.  c) s  poukazom na ustanovenie  ods.  8  písm.  e) z  dôvodu nesprávneho zápisu vlastníckych 
vzťahov  pri  spracovaní  registra  obnovenej  evidencie  pozemkov,  nehnuteľnosti  v  k.  ú.  Ďačov, 
zapísané na LV. č. 737, CKN p. č. 267 záhrada o výmere 677 m2 , CKN p. č. 268 zastavaná plocha o 
výmere 50 m2,  ktoré boli  vytvorené geom. plánom č.  173/2011 zo dňa 13. 12. 2011 z pôvodnej 
parcely EKN p. č. 815/1

b) schvaľuje: 

        -  prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov LV. č. 737 - pozemky CKN 267 záhrada o 
výmere 677 m2, CKN 268 zastavaná plocha o výmere 50 m2, vytvorené geometr. plánom č. 173/2011 
z pôvodnej p. č. 815/1 za kúpnu cenu 1  € v prospech p. Jána Kanuščáka s manželkou, Ďačov 24. 
Prevod  je  realizovaný  podľa  §  9  a  ods.  1  písm.  c)  s  poukazom  na  ods.  8  písm.  e)  z  dôvodu 
nesplatného zápisu vlastníckych vzťahov pri spracovaní registra obnovenej evidencie pozemkov.

Bod 6 – Komunitný plán sociálnych služieb

     Starosta obce predložil návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Ďačov na roky 2011-
2016.

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

       -  komunitný plán sociálnych služieb

Bod  7 – Rôzne

     V rôznom starosta obce predložil žiadosť o bezplatné zriadenie vecného bremena – právo 
prechodu na svoj pozemok p. Jozef Bujňák, Ďačov 6.  Ďalej starosta informoval, že končí funkčné 
obdobie hl.kontrolóra, kde je potrebné pred vypísaním výberového konania schváliť komisiu pre 
voľbu hl.kontrolóra. Starosta predložil poslancom žiadosť DHZ o prenájom KD na tanečnú zábavu a 
taktiež žiadosť o poskytnutie priestorov tunajšieho Ocú pre potreby DHZ. Ďalej predložil správu 
športovej komisie o zakúpení stolnotenisového stola. Starosta predložil poslancom projekt separácie 
biologicky rozložiteľného odpadu, kde v rámci ZOHT je zahrnutých 25 obcí. Projekt bol úspešný a 
obec Ďačov dostala 5 ks kontajnerov na tento odpad. Oboznámil poslancov s financovaním projektu, 
kde po dobu 5 rokov bude spoločná technika – traktor, drvič a vlečka,  so zberným dvorom v 
Lipianoch. V rôznom starosta predložil poslancom vyúčtovanie plesu. Ďalej starosta informoval 
prítomných, že je potrebné dať urobiť údržbu KD č. 160 + cestu a parkovisko pri KD a obnovu 
autobusových zastávok.  

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

        -  zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti v k. ú. Ďačov – LV č. 455



Pozemok CKN p. č. 354/12 zastavaná plocha o výmere 156 m2,  p. č. 356/2 zast. plocha o výmere 
1283 m2, p. č. 356/6 zastavaná plocha o výmere 35 m2 – podľa predloženého geom. plánu č. 
167/2011 zo dňa 19. 12. 2011 v prospech Jozefa Bujňáka, Ďačov č.6. Účelom vecného bremena je 
právo prechodu peši a autom pre oprávneného.

         -  komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce Ďačov – p. Ján Kanuščák, Bc. Milan Tomko, p. 
Miroslav Tomko

        -  prenájom KD pre DHZ na tanečnú zábavu

b) berie na vedomie:

        -  správu športovej komisie pri OcZ
        -  žiadosť poskytnutia priestorov tunajšieho Ocú pre DHZ 
        -  projekt separácie BRO
        -  vyúčtovanie plesu
        -  informáciu údržby KD + cesta a parkovisko pri KD
        -  informáciu o zrealizovaní autobusových zastávok

Bod 8 – Diskusia
     
     Poslanec Mgr. Cuprák oznámil, že 3.marca 2012 bude v KD stolnotenisový turnaj pod vedením 
športovej komisie. Poslanec M. Tomko informoval, že pri preventívnych protipožiarnych 
prehliadkach bol dopyt zo strany niektorých občanov na privolanie kominára, ktorý by urobil 
prehliadku komínov. Poslanec J.Lazorík predložil požiadavku či by sa nedal urobiť nejaký oporný 
múrik pri potoku okolo rímsko-kat. kostola.

Bod 9 – Schválenie uznesenia

     Návrh na uznesenie predniesol Ján Kanuščák.

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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