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

zo dňa 06. 05. 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 06. 05. 2014    Anton Cuprák v.r.
    starosta obce

_______________________________________________________________________________________

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

zo dňa 06. 05. 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 Mgr. Jozefa Cupráka
                                                                                                                    

V Ďačove 06. 05. 2014       Anton Cuprák v.r.
       starosta obce

_______________________________________________________________________________________

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

zo dňa 06. 05. 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 06. 05. 2014         Anton Cuprák v.r.
        starosta obce



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

zo dňa 06. 05. 2014
_______________________________________________________

K bodu 4 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Ďačov

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

schvaľuje

VZN č. 1/2014 zo dňa 06. 05. 2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce (ÚPN-O) 
Ďačov.

V Ďačove 06. 05. 2014          Anton Cuprák v.r.
                      starosta obce

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

zo dňa 06. 05. 2014
_______________________________________________________

K bodu 5 Územný plán obce

Obecné  zastupiteľstvo v Ďačove podľa §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 zb. v zn. nesk. predpisov a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v platnom znení: 

a) prerokovalo

1. Návrh ÚPN-O Ďačov, ktorý spracoval Minorplan - Ing. arch. Stanislav Dučay, autorizovaný
       architekt SKA  reg. č. 1197 AA 

b) berie na vedomie

1. Správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu ÚPN–O Ďačov 
2. Výsledky prerokovania návrhu ÚPN–O Ďačov 
3. Výsledok preskúmania návrhu ÚPN–O Ďačov podľa §25 stavebného zákona Okresným
       úradom v Prešove - odborom výstavby a byt. politiky, ako príslušným orgánom územného
       plánovania

c) súhlasí

1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach
       a pripomienkach k návrhu ÚPN-O Ďačov



d) schvaľuje

1. Územný plán obce (ÚPN-O) Ďačov 
2. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2014 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O  Ďačov

e) ukladá

1. zverejniť záväznú časť ÚPN-O Ďačov 
       a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní
       b) doručením dotknutým orgánom
       zodpovedný: starosta obce v spolupráci s odb. spôs. osobou na obst. ÚPP a ÚPD
       termín: do 30 dní
2. uložiť ÚPN-O Ďačov v zmysle §28 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení:
       2.1. opatriť dokumentáciu schvaľovacou doložkou
       2.2. dokumentáciu uložiť na týchto miestach:
                 a) na Obecnom úrade v Ďačove 
                 b) na Okresnom úrade v Prešove - odbore výstavby a byt. politiky, odd. úz. plán.
                 c) na stavebnom úrade
       2.3. vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu
              dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR       
       zodpovedný: starosta obce v spolupráci s odb. spôs. osobou na obst. ÚPP a ÚPD
       termín: do 3 mesiacov

 V Ďačove 06. 05. 2014              Anton Cuprák v.r.
           starosta obce

_______________________________________________________________________________________

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

zo dňa 06. 05. 2014
_______________________________________________________

K bodu 6 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

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

schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014

                  Anton Cuprák v.r.
              starosta obce

V Ďačove 06. 05. 2014

_______________________________________________________________________________________

                                                                     



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

zo dňa 06. 05. 2014
_______________________________________________________

K bodu 7 Rôzne

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

a) berie na vedomie
− vyúčtovanie veselice DHZ

b) schvaľuje
− vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu NN siete od č. d. 135 k cintorínu

c) zamieta
− žiadosť p. M. Rusnáka, č. 116, o pridelenie nádoby na drobný komunálny odpad

d) súhlasí
− so žiadosťou p. M. Krenického, č. 211, o vykonanie opravy odtokového priepustu na MK

e) poveruje
− starostu obce vyzvať p. A. Katriňáka, č. 41, na odstránenie oplotenia z pozemku obce par. č. 594/1 

do 30dní od doručenia výzvy
f) poveruje

− starostu obce vstúpiť do jednania s vlastníkmi parcely KNE 135/101 zapísanej na LV č.943 v k.ú. 
Ďačov (Ing. M. Fedák, Mierová 1094/42, Stará Ľubovňa a J. Majtnerová, Štúrova 90/21, Lipany) 
ohľadne odkúpenia podielov v sume 3 € za 1m2 na športové účely

g) odporúča 
− vyradiť demontované autobusové zastávky a následne ich odpredaj v hodnote 150 € za kus.

                          

            Anton Cuprák v.r.
           starosta obce

V Ďačove 06. 05. 2014


