Zápisnica
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov,
konaného dňa 12. 02. 2015 o 18.00 hod.

Prítomní:

Anton Cuprák, starosta obce
Poslanci: Ján Kanuščák, Ing. Peter Krenický, Ing. Milan Tomko, Ing. Ľubomír
Kanuščák, Bc. Jozef Bujnovský,
Neprítomný: Marián Mizerák - ospravedlnený
Ďalší prítomní: Mária Tomčíková, zapisovateľka
Michal Krenický
Verejnosť: občania obce
PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba navrhovateľa uznesenia
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
6. Určenie zástupcu starostu
7. Voľba predsedov komisií
8. Rokovací poriadok
9. Rozdelenie poslaneckých obvodov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvoril Anton Cuprák, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 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: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Na volebné obdobie 2014-2018 určil starosta obce za zapisovateľku p. Máriu Tomčíkovú a za
overovateľov zápisnice Bc. Jozefa Bujnovského a Ing. Milana Tomka.
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K bodu 3. Voľba navrhovateľa uznesenia
Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý p. Ján Kanuščák.
Uznesenia č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
navrhovateľa uznesenia p. Jána Kanuščáka.
Hlasovanie: za:
proti:
zdržal sa:
nehlasoval:

4
0
0
1 – J. Kanuščák

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce, kde oboznámil poslancov s odpoveďou od p.
Antona Katriňáka, Ďačov č. 41 ohľadne výzvy na doloženie úradného dokladu preukázania sa
vlastníctva k pozemku č. p. C KN 594/1.
Uznesenie č. 3/2015
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.
K bodu 5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
Starosta oboznámil prítomných, že p. Miroslav Tomko doručil dňa 12. 02. 2015 písomne vzdanie
sa mandátu poslanca OcZ. Následne starosta pozval na zasadnutie OcZ p. Michala Krenického,
ktorý zložil sľub poslanca OcZ.
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
zloženie sľubu poslanca p. Michala Krenického.
K bodu 6. Určenie zástupcu starostu obce
Na volebné obdobie 2014 – 2018 určil starosta obce v čase jeho neprítomnosti za zástupcu
starostu p. Jána Kanuščáka, kde mu zároveň odovzdal písomné poverenie a oboznámil prítomných s
odmenou zástupcu za vykonanú prácu v sume 4 € / hod. s doložením dochádzky.
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
p. Jána Kanuščáka za zástupcu starostu obce v čase neprítomnosti starostu.
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K bodu 7. Voľba predsedov komisií
Starosta obce oboznámil poslancov o zriadení komisií. Za predsedu športovej komisie navrhol
Bc. Jozefa Bujnovského, za predsedu kultúrnej komisie p. Jána Kanuščáka, za predsedu komisie na
ochranu verejného poriadku Ing. Petra Krenického a za predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu p. Mariána Mizeráka. Starosta požiadal predsedov komisii, aby do najbližšieho zasadnutia
OcZ doplnili členov komisii a predložili obsahovú náplň činnosti komisii.
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov v súlade s § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p.
schvaľuje
športovú komisiu – predseda Bc. Jozef Bujnovský, kultúrnu komisiu – predseda Ján Kanuščák,
komisiu na ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Peter Krenický, komisiu na ochranu
verejného záujmu – predseda Marián Mizerák.
Hlasovanie: za: 6
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 8. Rokovací poriadok
Starosta predložil poslancom rokovací poriadok OcZ v Ďačove na schválenie.
Uznesenie č. 7/2014:
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
rokovací poriadok OcZ v Ďačove.
Hlasovanie: za: 6
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 9. Rozdelenie poslaneckých obvodov
V tomto bode starosta predložil poslancom návrh rozdelenia poslaneckých obvodov, vrátane
nových domov v obvode.
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.
schvaľuje
rozdelenie poslaneckých obvodov: č.1 – č. 24, č. 185
Ján Kanuščák
č. 25 – č. 57
Bc. Jozef Bujnovský
č. 59 – č. 88
Marián Mizerák
č. 89 - č. 129
Ing. Peter Krenický
č. 131 – č. 152
Ing. Milan Tomko
č. 153 – č. 184
Ing. Ľubomír Kanuščák
Budzín
Michal Krenický
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K bodu 10. Rôzne
Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie a schválenie používania súkromného osobného auta na
služobné účely. Poslanec Peter Krenický žiadal starostu o predloženie správy zo služobných ciest.
Starosta odpovedal, že účel a miesto konania prac. cesty dokladá k cestovnému príkazu. Ďalej
predložil starosta zásady odmeňovania poslancov OcZ obce Ďačov. O slovo požiadala zapisovateľka
a pýtala sa prítomných, kto dal návrh na zníženie odmeny zapisovateľky. Na to reagoval poslanec
Peter Krenický, že návrh dal on. Ďalej požiadal o slovo p. Vladimír Bačinský s námietkou na
dodržiavanie rokovacieho poriadku a žiadal prítomných, aby ho dodržiavali.V tomto bode starosta
infomoval, že je možnosť v rámci operačného programu získať finančné prostriedky na
rekonštrukciu podkrovia MŠ s tým, že je potrebné prepracovať projekt. Ďalej informoval o výstavbe
parkoviska k cintorínu, kde dal návrh 0,20 € za m2 a odkúpovania podielov na stavebné pozemky s
návrhom 2 € za m2.
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.
a) schvaľuje
používať starostovi obce súkromné osobné auto na služobné účely
b) schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov OcZ obce Ďačov
c) súhlasí
s prepracovaním projektu rekonštrukcie MŠ
d) schvaľuje
sumu 2 € za m2 za odkúpenie podielov parciel EKN 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2 na stavebné pozemky
e) schvaľuje
sumu 0,20 € za m2 za odkúpenie parciel EKN 312/1 a 312/2 KÚ Ďačov na výstavbu parkoviska k
cintorínu
Hlasovanie: za: 6
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 11. Diskusia
P. Vladimír Bačinský, Ďačov 78, diskutoval, že ho teší, že poslanci odsúhlasili používanie
osobného auta na služobné účely. Pýtal sa kto schvaľuje služobné cesty starostovi obce. Starosta
hneď odpovedal, že na odporúčania kontrolórky obce dokladá k cestovnému príkazu vyhlásenie, v
ktorom je účel a miesto konania prac. cesty. Ako ďalší sa do diskusie prihlásil p. Martin Kochan,
Ďačov 97, ktorý diskutoval ohľadom prenájmu obecnej budovy. Podľa neho uzatvorená nájomná
zmluva je na 99% neplatná. Poslanec Milan Tomko reagoval, aby obec prejednala túto záležitosť a
konzultovala to s právnikom alebo kontrolórkou obce. Následne na to reagoval p. Martin Kochan s
otázkou, že od koho ma obec poskytované právne služby. Starosta odpovedal, že záleží od okolnosti,
akého druhu právne služby obec potrebuje. Poslanec Michal Krenický sa prihlásil do diskusie s
tým,že sa vzdáva odmeny poslanca OcZ a finančné prostriedky chce venovať pre deti pri
podujatiach. Starosta odpovedal, že poslanec nemá čo venovať, nakoľko nemá nárok na odmenu,
pretože je zamestnancom štátnej správy. P. Jozef Lazorík, Ďačov 19, diskutoval ohľadom písania
zápisníc, že v zápisnici bolo napísané to, čo on nepovedal. Poslanec Milan Tomko diskutoval, či by
bolo možné zmeniť hrobové miesta na cintoríne, aby sa nestavali pomníky, ale aby hrobové miesta
boli zatrávnené a označené iba náhrobnými tabuľami. P. Jozef Duraň, Ďačov 200, sa pýtal, aký bude
spôsob komunikácie s tým poslancom, ktorý ma poslanecký obvod Budzín. Poslanec Michal
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Krenický odpovedal, že dá obyvateľom miestnej časti Budzín na seba kontakt a je ochotný s
občanmi kedykoľvek komunikovať. P. Vladimír Bačinský, Ďačov 78, sa pýtal, či sú novozvolení
poslanci oboznámení s rozpočtom obce. Nepočul od poslancov a starostu, aké sú vízie do
budúcnosti, čo sa bude v našej obci diať alebo budovať. Starosta informoval, že sa plánuje
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, údržba dažďovej kanalizácie od sup. č. 2 – sup. č. 33 ,
údržba oplotenia MŠ, parkovisko a cesta k cintorínu. P. Martin Kochan, Ďačov 97, položil otázku
ako je obec pripravená na elektronické trhovisko. Starosta odpovedal, že obec je pripravená, bolo
absolvovaných niekoľko seminárov a školení a ďalšie semináre ohľadne elektronického trhoviska
budeme tiež absolvovať. Ďalej sa informoval u starostu, či nieje možné zriadenie priamej linky cez
web-stránku na starostu obce .Starosta mu dal odpoveď, že žiadosti môže posielať e-mailom. P.
Jozef Šejirman, Ďačov 13, diskutoval, že pracovníci malých obecných služieb čistia iba
priestranstvo a chodníky okolo kostola č.130 a okolo kostola č.108 sa nečistí.
K bodu 12. Záver
V závere starosta sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Zasadnutie OcZ bolo ukončené
o 19.15 hod.

Zapísala: Mária Tomčíková

....................................................
Anton Cuprák
starosta obce

Overovatelia:
Bc. Jozef Bujnovský

...................................................

Ing. Milan Tomko

...................................................
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