
Uznesenie č. 1/2016 
  zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016

K bodu 1 Otvorenie

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

program rokovania obecného zastupiteľstva obce Ďačov.

Za: 5          Proti: 0               Zdržal sa hlasovania: 0        Nehlasoval: 0                               

V Ďačove 16. 03. 2016                               Anton Cuprák v.r. 
                               starosta obce

Uznesenie č. 2/2016 
  zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016 

K bodu 2 Určenie overovateľov zápisnice

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

overovateľov zápisnice Ing. Ľubomíra Kanuščáka a Jána Kanuščáka.

Za: 3             Proti: 0                 Zdržal sa hlasovania: 0          Nehlasoval: 2
                                                                                                                  
V Ďačove 16. 03. 2016                                Anton Cuprák v.r. 

                                starosta obce

Uznesenie č. 3/2016 
  zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016 

K bodu 3 Voľba navrhovateľa uznesenia 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje

navrhovateľa uznesenia Ing. Jozefa Bujnovského.  
                                

Za: 4             Proti: 0                    Zdržal sa hlasovania:  0         Nehlasoval: 1

                                                                                                                  
V Ďačove 16. 03. 2016                                Anton Cuprák v.r. 

                                starosta obce
______________________________________________________________________________________



Uznesenie č. 4/2016 
  zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesenia

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesenia.

Za: 5               Proti: 0                          Zdržal sa hlasovania: 0           Nehlasoval: 0

V Ďačove 16. 03. 2016                                                   Anton Cuprák v.r.
                                starosta obce

______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 5/2016
  zo VII zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016

K bodu 5 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 
2015

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 berie na vedomie

správu o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 2015.

Za: 5             Proti: 0                     Zdržal sa hlasovania: 0           Nehlasoval: 0

V Ďačove 16. 03.2016                                        Anton Cuprák v.r.
                                starosta obce

______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 6/2016
  zo VII. Zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016

K bodu 6   Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015.

Za: 5           Proti: 0                      Zdržal sa hlasovania: 0           Nehlasoval: 0

V Ďačove 16. 03.2016                                           Anton Cuprák v.r. 
                                  starosta obce



Uznesenie č. 7/2016 
zo VII. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016

K bodu 7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016.

Za: 5           Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania:          Nehlasoval: 0

V Ďačove 16. 03. 2016                                  Anton Cuprák v.r.
                                  starosta obce

Uznesenie č. 8/2016 
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016

K bodu 8  Úprava rozpočtu

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
a na základe ods. 2 písm. a) §14 zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v 
z.n.p.

a) schvaľuje

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 zo dňa 16. 3. 2016 podľa priloženého návrhu

Za : 5            Proti: 0                        Zdržal sa hlasovania: 0          Nehlasoval: 0 

                                                                            b) schvaľuje  

účel použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky a to:
- nákup pozemkov,
- projektová dokumentácia – chodníky pozdĺž cesty III. triedy,
- modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií MK6,
- modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií MK3,
- rekonštrukcia cesty – Budzín,
- realizácia kamerového systému,
- zateplenie a modernizácia MŠ

Za: 5            Proti: 0                          Zdržal sa hlasovania: 0            Nehlasoval: 0 

V Ďačove 16. 03. 2016                                  Anton Cuprák v.r.
                                  starosta obce



Uznesenie č. 9/2016 
zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 16. 03. 2016

K bodu 9 Rôzne

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. 
p.  

a) schvaľuje

člena športovej komisie pri OcZ v Ďačove  p. Mariána Mizeráka, Ďačov č. 210,

Za: 4              Proti: 0                     Zdržal sa hlasovania: 1              Nehlasoval: 0

b) schvaľuje

kompetencie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v súlade s § 11, ods. 4 písm. b) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri dodržaní ustanovení § 14 ods. 1, ods. 
2 písm. a), b), c) a ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových opatreniach územnej samosprávy 
nasledovne:

1. starosta vykonáva zmeny rozpočtu o pridelené účelovo určené dotácie štátneho rozpočtu – v príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu obce v plnom rozsahu,       
2. starosta vykonáva zmeny rozpočtu o pridelené finančné prostriedky EÚ účelovo určené na financovanie 
v obecnom zastupiteľstve už schválených projektov,
3. starosta vykonáva zmeny rozpočtu ako presuny v rámci finančných prostriedkov obce vo výdavkoch pri 
dodržaní schválených objemov medzi položkami,
4. starosta vykonáva zmeny rozpočtu o vyššie plnenie príjmov v rámci povoleného prekročenia výdavkov 
do výšky 1000,- €
5. starosta vykonáva zmeny rozpočtu pre zriadenú účtovnú jednotku ZŠ s MŠ pri presunoch v rámci 
celkového schváleného objemu, pri povolenom prekročení výdavkov o vyššie – nadrozpočtové príjmy v 
súlade s § 23 zákona 583/2004 Z.z. ako oprávnené povolené prekročenie. 

Za: 5                Proti: 0                       Zdržal sa hlasovania: 0                   Nehlasoval: 0 

c) ukladá

starostovi obce podať informáciu obecnému zastupiteľstvu o vykonaných a ním podpísaných zmenách 
rozpočtu v rámci jeho kompetencií v intervaloch raz za štvrťrok.

Za: 5                   Proti: 0                      Zdržal sa hlasovania: 0                  Nehlasoval: 0

d) berie na vedomie 

správu o podaných projektoch (žiadosti o NFP) - na kamerový systém a rekonštrukciu MK6.  

Za: 5                    Proti: 0                   Zdržal sa hlasovania: 0              Nehlasoval: 0 

                                                  Anton Cuprák v.r.
V Ďačove 16. 03. 2016                         starosta obce


