Obec Ďačov, Obecný úrad v Ďačove, 082 71 Lipany
Zápisnica
z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 02. 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Majetkové prevody
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
Bod 1 - Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Cuprák. Privítal prítomných
poslancov a hostí, predložil im program. Program bol schválený.
Bod 2 – Voľba navrhovateľa uznesenia
Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý a schválený Peter Krenický.
Bod 3 – Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce, konštatoval, že z minulého zasadnutia
nebolo nič uložené.
Bod 4 – Majetkové prevody
Starosta obce informoval poslancov, že p. Miroslav Fedák , bytom 17.novembra 620/77 má
záujem o predaj pozemku na Budzíne parc.č. 678/2 -orná pôda o výmere 2879m2.
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje:
− kúpu pozemku CKN parc.č. 678/2, druh pozemku orná pôda, evidovaného na LV č. 660 pre
katastrálne územie Ďačov a to o výmere 2879m2 za kúpnu cenu 5 €/m2,
− prevod z RF na kapitálové výdavky na kúpu pozemku v sume 14395 €.
Bod 5 – Rôzne
Starosta obce informoval prítomných ohľadom financovania centier voľného času, ktoré
navštevujú deti s trvalým pobytom v našej obci v počte 40. Suma na žiaka je 29 €. Ďalej oboznámil
poslancov ohľadom spracovania územnoplánovacej dokumentácie obce. V tomto bode predložil aj

vyúčtovanie obecného plesu, kde konštatoval, že zisk bude použitý na nákup chladničiek do KD. V
rôznom informoval o termíne odpredaja bytov v 9bj. V mesiaci júl/2013 ubehne 15 rokov kedy
byty budú na odpredaj. Starosta informoval poslancov, že zvolá ďalšie zasadnutie OcZ aj s
nájomníkmi. Ďalej oboznámil prítomných o pláne skvapaľnovania plastov v priemyselnom parku v
Lipianoch. Informoval poslancov,že ak by bola nejaká petícia proti tomúto plánu, je nutné ju z našej
strany podporiť. Firma dala zámer na posúdenie Ministerstvu život.prostredia. Oznámenie o
hospodárení šport. komisie za rok 2012 predložil predseda šport. komisie Mgr. Cuprák.
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
− sumu 29 € na žiaka na Centrum voľného času
− spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Ďačov podľa zákona č. 226/2011 Z.z. O
poskytovaní dotácii, ak proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytovaní dotácie.
b) berie na vedomie:
− vyúčtovanie plesu
− informáciu o termíne odpredaja 9.b.j. ku dňu 01. 07. 2013
− informáciu o úmysle vybudovať zariadenie na spaľovanie plastov v priemyselnom parku v
Lipanoch
Bod 6 – Diskusia
Poslanec Lazorík diskutoval o oprave lávky cez Torysu, ktorá je už v havarijnom stave a pýtal sa aj
na zámer využitia voľných priestorov bývalého Ocú. Opravu lávky starosta bude riešiť s pracovníkmi
malých obecných služieb. Poslanec Ing. Tomko žiadal o úpravu rozpočtu pre DHZ pre rok 2013.
Poslanec Mgr. Cuprák sa informoval o priestoroch pivnice pod KD a ich budúce využitie. Na to starosta
reagoval,že je tam ešte materiál ktorý bude využitý na dokončenie opráv KD. Pán Michal Krenický
diskutoval ohľadom spaľovania odpadu v kontajnery pri cintoríne a znečisťovaní životného prostredia,
ďalej sa pýtal prečo niesú rozmiestnené kontajnery na BRO v obci. Starosta odpovedal,že zvažuje
dojednať zberný dvor v obci v priestoroch hospodárskeho dvora firmy FIAM agro services, s.r.o.
Poslanec Ing. Krenický diskutoval ohľadom zdvíhania služobného mobilu starostu obce a v čase
dovolenky presmerovať na zástupcu obce alebo zamestnancov Ocú. Poslanec Mgr. Cuprák žiadal o
doručenie plnenia rozpočtu za rok 2012 pre každého poslanca.
Bod 10 - Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Ing. Peter Krenický.

Bod 11- Záver
Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: Milan Tomko, Ing.
Alena Kochanová
Zapísala: Tomčíková

