Obec Ďačov, Obecný úrad v Ďačove, 082 71 Lipany
Zápisnica
zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 30. 08. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Smernica k VO
5. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011
6. Doplnenie členov komisie OcZ
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, nakoľko z minulého zasadnutia bol
poverený zápisom budovy TJ na list vlastníctva, konštatoval, že tento zápis podal na katastrálny
úrad.
Bod 4 – Smernica k VO
Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie vnútornú smernicu k verejnému
obstarávaniu, ktorá je doložená k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
− vnútornú smernicu k realizácií výkonu verejného obstarávania a získavania zákaziek na
tovary, služby a stavebné práce
Bod 5 – Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011
Starosta obce predložil poslancom návrh úpravy rozpočtu na rok 2011
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
− úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2011

Bod 6 – Doplnenie členov komisie OcZ
Starosta obce požiadal predsedu komisie na ochranu verejného poriadku Ing. Petra Krenického o
doplnenie členov komisie.
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
− doplnenie členov komisie na ochranu verejného poriadku: Jozef Duraň - člen, Ján Kanuščák
- člen, Jozef Lazorík – člen
Bod 7 – Rôzne
V rôznom starosta obce predložil poslancom na schválenie cenové ponuky na pripojenie bytovky
na kanalizáciu a vodovod. Ďalej predložil žiadosť p. Bujňáčkovej na rozšírenie siete miestneho
rozhlasu a taktiež požiadavku na opravu cesty k ich domu. Taktiež starosta navrhol, aby sa spravilo
aj rozšírenie siete miestneho rozhlasu aj k domu p. Pavla Hurtuka, Ďačov – Budzín. OcZ sa zhodlo
na tom, že je potrebné opraviť cestu na Budzíne až k domu p. Bujňáčkovej, a to recyklačným
materiálom. Ďalej starosta predložil poslancom návrh a požiadavku na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obce Ďačov, na ktorú by bolo možné získať do budúcna dotáciu
podľa Z.z.č. 226/2011. Starosta tiež predložil správu o činnosti ZOHT za I. polrok a plán činnosti
ZOHT na II. polrok 2011. Taktiež predložil poslancom návrh na vstup do spoločnej úradovne na
úseku priestupkov a VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach. Na záver starosta
predložil poslancom žiadosť p. Pavla Lazoríka o schválenie otváracích hodín prevádzky Caffe bar u
Frenkyho, Ďačov 5. V rôznom predložil poslancom žiadosť TJ Ďačov o finančný príspevok a
taktiež dal návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 160 000 € na
prefinancovanie rekonštrukcie KD č. 120. Žiadosti, VšZN a cenové ponuky sú doložené k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
− cenovú ponuku p. Martina Brincka na pripojenie bytovky na kanalizáciu a pripojenie
kultúrneho domu na obecný vodovod,
− schvaľuje prevod z rezervného fondu na prefinancovanie rekonštrukcie KD vo výške 160
000 €,
− rozšírenie siete miestneho rozhlasu a opravu cesty k rodinnému domu p. Bujňáčkovej,
− spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Ďačov, ak proces obstarávania a
schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie,
− Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení čiastočných úhrad v školských
zariadeniach,
− žiadosť o zmenu otváracích hodín podniku Caffe Bar u Frenkyho, Ďačov 5,
b) neschvaľuje:
− žiadosť o finančný príspevok telovýchovnej jednote ŠM Ďačov,
c) nesúhlasí:
− so vstupom do spoločnej úradovne na úseku priestupkov,
d) berie na vedomie:
- správu o činnosti ZOHT na I. polrok 2011,
- plán činnosti ZOHT na II. polrok 2011

Bod 8 – Diskusia
Poslankyňa A. Kochanová mala požiadavku na zakúpenie megafónu, ktorý by slúžil pri rôznych
podujatiach v obci. Poslanec Ing. P. Krenický diskutoval ohľadom zlého stavu chladničiek v KD.
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

