
Obec Ďačov, Obecný úrad v     Ďačove, 082 71  Lipany  

Zápisnica
z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 31. 05. 2011  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Ing. Peter Krenický – z dôvodu neprítomnosti predsedu komisie na ochranu 

verejného poriadku bod 6 – Doplnenie členov komisie OcZ sa vypúšťa z 
programu.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Záverečný účet za rok 2010
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, kde z dôvodu neprítomnosti predsedu komisie na ochranu 
verejného poriadku  Ing. Petra Krenického bod 6 – Doplnenie členov komisie OcZ sa vypúšťa z 
programu.

Bod 2 – Voľba navrhovateľa uznesenia 

     Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý  Mgr. Jozef Cuprák.

Bod 3 – Kontrola plnenia uznesenia

    Kontrolu plnenia uznesenia predviedol starosta obce, nakoľko z minulého zasadnutia nebolo nič 
uložené.

Bod 4 – Záverečný účet za rok 2010

     Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie Záverečný účet za rok 2010. 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2010 je doložené k zápisnici.

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje:

− záverečný účet za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad
− prebytok vo výške 1 870  € zistený podľa ustanovenia § 10 ods.  3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien, bude ako prídel RF

− zostatok finančných operácií vo výške 15 815 € sa odvedie do RF

Bod 5 – Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011
      Starosta obce predložil poslancom návrh úpravy rozpočtu



Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje:

− úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011

      
Bod 7 – Rôzne

     V rôznom starosta obce predložil poslancom správu inžiniersko-geologického prieskumu 
havarijných zosuvov v obci. Ďalej starosta informoval poslancov, že by bolo dobré zvolať spoločné 
stretnutie OcZ s nájomníkmi 9.b.j. ohľadom napojenia sa na kanál a vodu. Taktiež informoval 
poslancov, že by bolo dobré urobiť do budúcna parkovisko pri KD. Starosta informoval poslancov, 
že došlo k zmene zákona č. 253/1994 Z.z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest, kde je potrebné upraviť plat starostu.

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie:
-    záverečnú správu – Inžiniersko-geologický prieskum havarijných zosuvov v obci Ďačov

b) poveruje:
- starostu  obce  zvolať  spoločné  stretnutie  s  nájomníkmi  9.b.j.  ohľadom  vodovodnej  a 

kanalizačnej prípojky.

c) schvaľuje:  
- 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 
navýšený o 11%, t.j. vo výške 1 408 €.

Bod 8 – Diskusia

     Poslanec Milan Tomko diskutoval ohľadom čistenia miestneho potoka, farbenia zábradlia okolo 
miestneho potoka formou brigády alebo v spolupráci s firmou FIAM agro services, s.r.o.  Poslanec 
Jozef Lazorík diskutoval,že je potrebné vyhlásiť reláciu v spolupráci s VVS ohľadom napájania sa 
na kanál a vodu. Starosta informoval poslancov o zápise budovy TJ-šatne na list vlastníctva.

Obecné zastupiteľstvo:

a) poveruje:
- starostu obce zápisom budovy TJ na list vlastníctva

Bod 9 – Schválenie uznesenia

     Návrh na uznesenie predniesol Mgr. Jozef Cuprák.

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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