Obec Ďačov, Obecný úrad v Ďačove, 082 71 Lipany
Zápisnica
z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 30. 11. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011
5. Návrh VZN o miestnych daniach za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Ďačov
6. Návrh rozpočtu na rok 2012
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
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 bol navrhnutý Ing. Peter Krenický.
Bod 3 – Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolu plnenia uznesenia predviedol starosta obce a konštatoval, že oprava miestneho rozhlasu a
údržba miestnej komunikácie k p. Bujňáčkovej bola zrealizovaná.
Bod 4 – Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011
Starosta obce predložil poslancom návrh úpravy rozpočtu na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
– zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2011
Bod 5 – Návrh VZN o miestnych daniach za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Ďačov
Starosta predložil prítomným poslancom návrh VZN o miestnych daniach za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území obce Ďačov na jeho prerokovanie.
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
–

VZN č.1/2011 o miestnych daniach za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Ďačov

Bod 6 – Návrh rozpočtu na rok 2012
Starosta obce predložil návrh rozpočtu na rok 2012-2014 a programového rozpočtu na roky 20122014.
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
− rozpočet obce Ďačov na rok 2012 a programový rozpočet obce Ďačov na rok 2012
b) berie na vedomie:
– rozpočet na rok 2013, 2014 a programový rozpočet na rok 2013, 2014
Bod 7 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Starosta predložil poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďačov na I.
polrok 2012.
Obecné zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie:
− plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ďačov na I. polrok 2012
Bod 8 – Rôzne
V rôznom starosta obce hovoril,že je potrebné vytvoriť komisiu pre vyhodnotenie cenových
ponúk na obstarávateľa a zhotoviteľa na smerný územný plán obce Ďačov. Starosta informoval
poslancov o servisných prehliadkach plynových kotlov v 9.b.j., kde u p. Ducára bola ústne nahlásená
porucha kotla. Prefinancovanie náhradného dielu bude podľa cenovej ponuky servisného technika do
cca 170 € hradiť obec a cestovné náklady spolu s prácou si bude nájomca hradiť sám. Taktiež
starosta informoval poslancov ohľadom údržby osvetlenia spoločných priestorov 9.b.j.. V tomto bode
informoval o spolufinancovaní projektu ZOHT „Spoločné korene – spoločná budúcnosť“. Ďalej
požiadal poslancov o vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2011 a o schválenie
inventarizačnej komisie. Starosta predložil poslancom žiadosť p. J. Kanuščáka, bytom Ďačov 24 o
odkúpenie obecného pozemku KNC 267, 268.
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
− komisiu na výber cenovej ponuky na smerný územný plán obce Ďačov v zložení: Ján
Kanuščák, Jozef Lazorík a Bc. Milan Tomko
− prefinancovanie náhradného dielu kotla v 9.b.j. u p. Ducára podľa cenovej ponuky servisného
technika do výšky 170 €
− inventarizačnú komisiu v zložení: p. Ján Kanuščák, Bc. Milan Tomko, Miroslav Tomko
b) berie na vedomie:
– opravu osvetlenia spoločných priestorov 9.b.j.
– spolufinancovanie projektu ZOHT „Spoločné korene – spoločná budúcnosť“
c) súhlasí:
– so žiadosťou p. J. Kanuščáka, bytom Ďačov 24 o odkúpenie obecného pozemku KNC 267,
268
Bod 9 – Diskusia
Poslanec Ing. Peter Krenický diskutoval ohľadom vyhlásenia relácie v MR o zákaze používania
pyrotechniky maloletým počas vianočných sviatkov a silvestra. Poslanec Bc. Milan Tomko sa

informoval o zbere papiera v obci. Poslanec Miroslav Tomko sa pýtal, či by nebolo možné do
budúcna uvažovať nad novými autobusovými zastávkami. Poslanec Mgr. Jozef Cuprák navrhol, či
by nebolo dobré vstúpiť do jednania s vlastníkmi pozemku, na ktorom je futbalové ihrisko a odkúpiť
ho od nich. Ďalej informoval, že športová komisia plánuje pripraviť na 08. 01. 2012 športový deň.
Bod 10 – Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie predniesol Ing. Peter Krenický.
Bod 11 - Záver
Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

