
Zápisnica 
zo  XVII. mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov, 

konaného dňa 30.  09.  2013 o 17.30 hod.   

Prítomní:         Anton Cuprák, starosta obce
                          Poslanci:  Ján Kanuščák, , Alena Kochanová, Ing. Milan Tomko, Miroslav 

Tomko, Mgr. Jozef Cuprák, 

Neprítomný:      Ing. Peter Krenický - ospravedlnený
                          
Ďalší prítomný:  Mária Tomčíková , zam. obce

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesenia 
4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane 

biologický rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa 
kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území obce Ďačov 

5. Návrh zmeny v projekte „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 
Ďačov

6. 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. 1/2013:
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 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J.,  Tomko Milan
          proti :        0         

                      zdržal sa:   0        

K     bodu 2. Voľba navrhovateľa uznesenia  

     Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý Ing. Milan Tomko.
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Uznesenie č.2/2013:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
schvaľuje
navrhovateľa uznesenia Ing. Milana Tomka.

Hlasovanie:    za:               4 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J.,       
                       proti :           0         
                       zdržal sa:     0        
                       nehlasoval:  1 – Tomko Milan 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesenia

     Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce, kde konštatoval,že p. Vladimír 
Lazorík, Ďačov č. 198 doklady o vlastníctve pozemku ešte nedoložil.

Uznesenie č. 3/2013:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z XVI. zasadnutia OcZ.

Hlasovanie:    za:             5 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Tomko Milan 
                       proti :        0         
                       zdržal sa:   0                             

K     bodu  4. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi   
vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od 
prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území obce Ďačov

     Návrh VZN predložil starosta obce. V tomto bode poslanci diskutovali o odprataní skla, 
plastov a kartónov pri prenajímaní KD najomníkmi najneskôr do zaplatenia poplatkov za 
nájom. Poslanec J.Kanuščák dal návrh na zaplatenie poplatku vo výške 30 € nájomníkom pri 
neodprataní odpadu z KD.

Uznesenie č. 4/2013:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
I. schvaľuje
všeobecné záväzné nariadenie obce Ďačov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými  odpadmi  vrátane  biologicky  rozložiteľných  kuchynských  a  reštauračných 
odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území obce Ďačov
II. schvaľuje
poplatok 30 Euro za neodprataný odpad (sklo, plasty, kartón) pri prenajímaní KD

Hlasovanie:    za:             5 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Tomko Milan 
                       proti :        0         
                       zdržal sa:   0    
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K bodu 5. Návrh zmeny v projekte „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 
v obci Ďačov“

     Na začiatku rokovania tohto bodu prišiel poslanec J. Lazorík. Starosta predložil návrh 
zmeny v projekte z dôvodu použitia lepšej a modernejšej technológie.

Uznesenie č. 5/2013:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p. 
schvaľuje
zmenu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Ďačov“ z dôvodu 
použitia lepšej a modernejšej technológie zámenou sodíkových výbojok a riadiaceho systému 
a ovládanie sodíkových výbojok za LED zdroje a riadiaci systém, ktorý je kompatibilný s 
LED svietidlami.
            
Hlasovanie:    za:             6 – Kanuščák J., Kochanová A.,Tomko M., Cuprák J., Tomko 

Milan, Lazorík J.     
                       proti :        0         
                       zdržal sa:   0    
     

K bodu  6. Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OcZ.
Zasadnutie OcZ bolo ukončené  o 18. 30 hod.

Zapísala: Mária Tomčíková
                         

                       ....................................................    
                                                                             starosta obce

Overovatelia: 
Alena Kochanová                                             ...................................................

Ing. Milan Tomko                                           ...................................................
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