
U Z N E S E N I E

zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ďačov, zo dňa 20. 02. 2012

Uznesenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie: 

− kontrolu plnenia predchádzajúceho uznesenia, kde oprava kotla v 9.b.j. u p. Ducára bola 
zrealizovaná  a  oprava  elektrického  osvetlenia  spoločných  priestorov  v  9.b.j  nebola 
uskutočnená.

Uznesenie č. 2

Obecné zastupiteľstvo:

a) berie na vedomie: 

− správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011

Uznesenie č. 3

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

− úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2012
Počet všetkých poslancov  7, hlasovalo za   7, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0 

Uznesenie č. 4

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

      -  spôsob prevodu podľa zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 9 a ods. 1 
písm. c) s poukazom na ustanovenie ods. 8 písm. e) z dôvodu nesprávneho zápisu vlastníckych 
vzťahov  pri  spracovaní  registra  obnovenej  evidencie  pozemkov,  nehnuteľnosti  v  k.  ú.  Ďačov, 
zapísané na LV. č. 737, CKN p. č. 267 záhrada o výmere 677 m2 , CKN p. č. 268 zastavaná plocha o 
výmere 50 m2, ktoré boli vytvorené geom. plánom č. 173/2011 zo dňa 13. 12. 2011 z pôvodnej 
parcely EKN p. č. 815/1

Počet všetkých poslancov  7, hlasovalo za   7, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0 

b) schvaľuje: 

        -  prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov LV. č. 737 - pozemky CKN 267 záhrada o 
výmere  677  m2,  CKN  268  zastavaná  plocha  o  výmere  50  m2,  vytvorené  geometr.  plánom  č. 
173/2011 z pôvodnej p. č. 815/1 za kúpnu cenu 1  € v prospech p.Jána Kanuščáka s manželkou, 
Ďačov 24. Prevod je realizovaný podľa § 9 a ods. 1 písm. c) s poukazom na ods. 8 písm. e) z  
dôvodu  nesplatného  zápisu  vlastníckych  vzťahov  pri  spracovaní  registra  obnovenej  evidencie 
pozemkov.

Počet všetkých poslancov  7, hlasovalo za   7, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0 



Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

        -  zriadenie vecného bremena k nehnuteľnosti v k. ú. Ďačov – LV č. 455
Pozemok CKN p. č. 354/12 zastavaná plocha o výmere 156 m2,  p. č. 356/2 zast. plocha o výmere 
1283 m2, p. č. 356/6 zastavaná plocha o výmere 35 m2 – podľa predloženého geom. plánu č. 
167/2011 zo dňa 19. 12. 2011 v prospech Jozefa Bujňáka, Ďačov č.6. Účelom vecného bremena je 
právo prechodu peši a autom pre oprávneného.
Počet všetkých poslancov  7, hlasovalo za   7, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0 

Uznesenie č. 6

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

       -  komunitný plán sociálnych služieb
Počet všetkých poslancov  7, hlasovalo za   6, hlasovania sa zdržali 1, hlasovali proti 0 

Uznesenie č. 7

Obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje: 

       -  komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce Ďačov – p. Ján Kanuščák, Bc. Milan Tomko, p. 
Miroslav Tomko
        -  prenájom KD pre DHZ na tanečnú zábavu
Počet všetkých poslancov  7, hlasovalo za   7, hlasovania sa zdržali 0, hlasovali proti 0 

b) berie na vedomie:
        -  správu športovej komisie pri OcZ
        -  žiadosť poskytnutia priestorov tunajšieho Ocú pre DHZ 
        -  projekt separácie BRO
        -  vyúčtovanie plesu
        -  informáciu údržby KD + cesta a parkovisko pri KD
        -  informáciu o zrealizovaní autobusových zastávok
    

Anton Cuprák 
                                                                                                           starosta obce  


	U Z N E S E N I E

