
Zápisnica 
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov, 

konaného dňa 11. 05. 2015 o 18.00 hod.   

Prítomní:         Anton Cuprák, starosta obce
                          Poslanci: Ján Kanuščák,  Ing. Ľubomír Kanuščák, Marián Mizerák, Michal 

Krenický  
Neprítomní:     Ing . Peter Krenický, Ing. Milan Tomko, Bc. Jozef Bujnovský- ospravedlnení 
Ďalší prítomní:   Mária Tomčíková, zapisovateľka                             
Verejnosť:  občania obce

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba navrhovateľa uznesenia 
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2014 HK
6. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2015 
7. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ďačov 

      8.   Rokovací poriadok komisií OcZ – doplnenie členov komisií
      9.   Prehodnotenie platu starostu

10. Podpora rozvoja športu na rok 2015 zameraná na výstavbu multifunkčných ihrísk
      11. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na výstavbu 
      12. Úprava rozpočtu
      13. Záverečný účet obce Ďačov a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

14. Interpelácia poslancov
15. Záver

K bodu 1. Otvorenie
     
     Rokovanie OcZ otvoril Anton Cuprák, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných. Starosta 
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OcZ je uznášania schopné.

Uznesenie č. 1/2015 
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.        

Hlasovanie:    za:   4 - J. Kanuščák, Ing. Ľ. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák,   
                   proti:   0         
             zdržal sa:  0  

K     bodu 2.     Určenie overovateľov zápisnice  
    
     Za overovateľov zápisnice bol navrhnutý Ing.Ľ. Kanuščák a M. Mizerák
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Uznesenie č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.
schvaľuje
overovateľov zápisnice Mariána Mizeráka, Ing. Ľubomíra Kanuščáka

Hlasovanie:   za :  3 - J. Kanuščák , M. Mizerák, M. Krenický  
                  proti :  0
           zdržal sa :   0
        nehlasoval :   1 - Ing. Ľ. Kanuščák

K bodu 3. Voľba navrhovateľa uznesenia
    
      Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý Ing. Ľ. Kanuščák.

Uznesenia č. 3/2015
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z. n. p. 
schvaľuje
navrhovateľa uznesenia Ing. Ľ.Kanuščáka.

Hlasovanie:    za:   3 -  J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák  
                   proti:   0         
            zdržal sa:  0 
          nehlasoval:   1 – Ing. Ľ. Kanuščák

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesenia
    
     Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce, kde konštatoval, že z minulého zasadnutia 
OcZ je potrebné doplniť členov jednotlivých komisií a náplň činnosti komisií.

Uznesenie č. 4/2015
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.

Hlasovanie:      za: 4 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák
         proti: 0         

              zdržal sa:  0 

K bodu 5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za r. 2014
    
     Starosta oboznámil prítomných so správou o výsledkoch kontrolnej činnosti HK obce za r. 2014.

Uznesenie č. 5/2015
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 2014.
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Hlasovanie:    za:  4 -  J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák 
       proti:  0         

            zdržal sa:  0 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2015
     
     Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2015 predložil prítomným starosta obce.

Uznesenie č. 6/2015
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.

Hlasovanie:     za:  4  - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák
        proti:   0         

             zdržal sa:  0 

K bodu 7.  VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
Ďačov

   Na základe žiadosti o poskytnutie súčinnosti okresnej prokuratúry o zhodnotenie stavu VZN obcí a 
miest o určení pravidiel času predaja v obchode  a času prevádzky služieb starosta predložil 
prítomným poslancom VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce Ďačov.   
 
Uznesenie č. 7/2015
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade s § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.  
a) prejednalo
upozornenie prokurátora Pd 79/15/7707-1 zo dňa 26.3.2015 a tomuto vyhovuje. Do 60 dní bude 
prijaté VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ďačov
b) schvaľuje
VZN o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ďačov

Hlasovanie:    za:   4 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák     
        proti:   0         
            zdržal sa:   0                                      

K bodu 8. Rokovací poriadok komisií OcZ – doplnenie členov komisií

     Starosta predložil poslancom rokovací poriadok komisií OcZ a požiadal predsedov komisií o 
doplnenie členov komisií.

Uznesenie č. 8/2015:
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) schvaľuje
rokovací poriadok  komisií OcZ
b) schvaľuje
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členov komisií OcZ
- športová komisia – predseda Bc. Jozef  Bujnovský, členovia – Ing. Ľubomír Kanuščák, Lukáš 

Seman, Martin Lazorík
- kultúrna komisia – predseda Ján Kanuščák, členovia – Michal Krenický, Ing. Eva Lazoríková
- komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Marián Mizerák, členovia Ján Kanuščák, Ing. 

Milan Tomko, Michal Krenický
- komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Peter Krenický, členovia – Bc. Jozef 

Bujnovský, Ján Kanuščák, Ing. Ľubomír Kanuščák, 
Michal Krenický, Marián Mizerák, Ing. Milan Tomko, 
Jozef Duraň ml.

Hlasovanie:    za:  4 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák     
                  proti :  0         
            zdržal sa:   0    

K bodu 9. Prehodnotenie platu starostu

     V tomto bode starosta predložil poslancom prehodnotenie platu starostu obce.

Uznesenie č. 9/2015:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade s § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z.n.p. 
schvaľuje
plat starostu obce vo výške 1416 €.

Hlasovanie:    za:  4 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák     
                  proti :  0         
            zdržal sa:   0    

K bodu 10. Podpora rozvoja športu na rok 2015 zameraná na výstavbu multifunkčných ihrísk

      Starosta oboznámil poslancov, že obec predkladá žiadosť na výstavbu multifunkčného ihriska, 
kde obecným zastupiteľstvom je potrebné schváliť spolufinancovanie z vlastných zdrojov.

Uznesenie č. 10/2015
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.583/2014 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schvaľuje
spolufinancovanie výstavby multifunkčného ihriska z vlastných zdrojov

Hlasovanie:    za:   4 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák          
                  proti :   0         
            zdržal sa:   0    

K bodu 11  . Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na výstavbu  
     
     Starosta obce informoval prítomných o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov. Ide o pozemky 
od súp. č. 159 smerom dole a o pozemky poniže súp.č. 184 a za potokom. 
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Uznesenie č. 11/2015
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.583/2014 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schvaľuje
sumu 2 € za m2 za odkúpenie parciel KN E 108 – orná pôda o výmere 187 m2, KN C 352/58 – orná 
pôd o výmere 685 m2, KN C 350/52 – trvalé trávne porasty o výmere 321 m2, KN C 575/3 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 113 m2, KN C 349/3 orná pôda o výmere 85 m2.

Hlasovanie:    za:   4 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák          
                  proti :   0         
            zdržal sa:   0    

K bodu 12. Úprava rozpočtu

     V tomto bode starosta predložil návrh úpravy rozpočtu.

Uznesenie č. 12/2015
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) berie na vedomie
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 /2015 v zmysle vnútorného predpisu  č. 1/2014 o 
zásadách rozpočtového hospodárenia obce 
b) schvaľuje 
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 /2015 zo dňa 11.5.2015
c) schvaľuje 
účel použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu a to:
- modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácii
- výkup pozemkov
- výstavba multifunkčného ihriska a PD
- modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
- rekonštrukcia oplotenia MŠ   
     
Hlasovanie:    za:   4 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák          
                  proti :   0         
            zdržal sa:   0   

K bodu 13. Záverečný účet obce Ďačov a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

     Starosta  predniesol  stanovisko  hlavného  kontrolóra  obce  k  záverečnému  účtu  a  predložil 
poslancom návrh záverečného účtu za rok 2014.

Uznesenie č. 13/2015
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) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014  
b) schvaľuje 
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záverečný účet obce za rok 2014, celoročné hospodárenie obce a schodok vo výške 69 081,92 EUR 
bez výhrad
c) schvaľuje 
usporiadanie schodku rozpočtu z kladného výsledku hospodárenia bežného rozpočtu zo zostatku 
finančných operácii 
d) schvaľuje 
prevod  finančných  prostriedkov  po  usporiadaní  schodku  rozpočtu   v  sume  34  126,23  EUR do 
rezervného fondu 

Hlasovanie:    za:   4 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák          
                  proti :   0         
            zdržal sa:   0   

K bodu 14. Interpelácia poslancov

     Poslanec M. Krenický navrhol zakúpenie techniky pre zabezpečenie zvukového a obrazového 
spojenia pre obec. Taktiež navrhol výsadbu zelene okolo chodníka medzi MK 6 a MK 8.  Ďalej sa 
informoval ohľadom vysporiadania pozemku p. Katriňáka a navrhol zaslať mu opäť písomnú výzvu. 
V tomto bode starosta informoval prítomných ohľadom úpravy priekopy od súp. č. 3 až po súp.č. 33, 
že najprv je potrebné dať urobiť projekt. dokumentáciu a následne potom Slovenská správa ciest 
Prešov vyjadrí svoje stanovisko.

K bodu  15. Záver
 
     V závere starosta sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Zasadnutie OcZ bolo ukončené 
o 19.30 hod. 

Zapísala: Mária Tomčíková
                         

                       ....................................................    
                                                                              Anton Cuprák

   starosta obce

Overovatelia: 
Marián Mizerák                                            ...................................................

Ing. Ľubomír Kanuščák                                          ...................................................
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