
Uznesenie č. 1/2014 
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 26. 06. 2014

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.

                                                                                                             

V Ďačove 27. 06. 2014    Anton Cuprák v.r.
    starosta obce

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 2/2014 
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 26. 06. 2014 

K bodu 2 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 p. Alenu Kochanovú.
                                                                                                                    

V Ďačove 27. 06. 2014       Anton Cuprák v.r.
       starosta obce

_______________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 3/2014 
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 26. 06. 2014

K bodu 3 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.

V Ďačove 27. 06. 2014         Anton Cuprák v.r.
        starosta obce



Uznesenie č. 4/2014 
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 26. 06. 2014

K bodu 4  Záverečný účet za rok 2013

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

a) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2013.
b) schvaľuje
záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
c) schvaľuje
použitie  prebytku v sume 35 224,27  € zisteného 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 predpisov na tvorbu rezervného fondu.
d) schvaľuje
zostatok finančných operácii vo výške 6 311,33 €, ktorý bude prídelom tvorby rezervného fondu.

V Ďačove 27. 06. 2014          Anton Cuprák v.r.
                      starosta obce

Uznesenie č. 5/2014 
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 26. 06. 2014

K bodu 5 Úprava rozpočtu

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade s § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z.n.p. A na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z.n.p.

a) schvaľuje

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014 podľa priloženého návrhu

 V Ďačove 27. 06. 2014              Anton Cuprák v.r.
           starosta obce

_______________________________________________________________________________________



Uznesenie č. 6/2014
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 26. 06. 2014

K bodu 6 Rôzne

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

a) určuje
v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a 
§ 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre volebné obdobie 
2014 – 2018 pre obec Ďačov jeden volebný obvod a 7 poslancov OZ
b) určuje
v zmysle § 11, ods.4, písm. i) zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení na celé funkčné obdobie 
výkon funkcie starostu obce na plný úväzok s platom v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o 
právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo 
výške 1,65 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
c) neschvaľuje
úpravu platu starostu obce podľa § 4 ods. 4 zákona č. 154/2011 a plat starostu zostáva na úrovni rokov 2012-
2013
d) schvaľuje
udelenie ceny starostu obce pri príležitosti 665. výročia I. písomnej zmienky o obci Ďačov:

– p. Monike Kandráčovej v oblasti kultúry a za šírenie dobrého mena obce Ďačov
– MUDr. Alojzovi Lazoríkovi v oblasti zdravotníctva a za šírenie dobrého mena obce Ďačov
– Ing. Mikulášovi Tomkovi v oblasti verejnej správy a za šírenie dobrého mena obce Ďačov
– Mgr. Petrovi Krenickému za šírenie katolíckej viery a dobrého mena obce Ďačov

e) schvaľuje
udelenie ďakovného listu starostu obce pri príležitosti 665. výročia I. písomnej zmienky o obci Ďačov Mgr. 
Jánovi Očkovičovi, Doc. Ing. Marcelovi Mojzešovi, Csc a RNDr. Mariánovi Rusnákovi za organizátorskú 
činnosť pri stretnutí rodákov
f) schvaľuje
účel použitia rezervného fondu:

– prevod z RF na kapitálové výdavky na realizáciu detského ihriska v sume 18 500 €
– prevod z RF na kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ v sume 13 000 €
– prevod z RF na kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu MK + mosty – 

projekt v sume 3 500 €
– prevod z RF na kapitálové výdavky na realizáciu nových MK, mostov, chodníkov v sume 98 900 €
– prevod z RF na kapitálové výdavky – výdavky na projekt. dokumentáciu NN siete – verejné 

osvetlenie v sume 3 000 €
g) schvaľuje
zakúpenie 50ks tričiek na reprezentáciu obce s úhradou 50% z ceny trička pre peších levočských pútnikov

                  Anton Cuprák v.r.
              starosta obce

V Ďačove 27. 06. 2014

_______________________________________________________________________________________

                                                                     



Uznesenie č. 7/2014 
z XXII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov

zo dňa 26. 06. 2014

K bodu 7 Diskusia

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

schvaľuje

zakúpenie 10 ks pivných súprav (stôl + lavičky)

            Anton Cuprák v.r. 
           starosta obce

V Ďačove 27. 06. 2014


