Obec Ďačov, Obecný úrad v Ďačove, 082 71 Lipany
Zápisnica
z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 12. 2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba navrhovateľa uznesenia
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Úprava rozpočtu na rok 2012
5. Návrh VZN o miestnych daniach
6. Návrh rozpočtu na rok 2013 + Programový rozpočet
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2013
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver
Bod 1 - Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Cuprák. Privítal prítomných
poslancov a predložil im program. Program bol schválený.
Bod 2 – Voľba navrhovateľa uznesenia
Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý Ján Kanuščák.
Bod 3 – Kontrola plnenia uznesenia
Kontrolu plnenia uznesenia previedol starosta obce, nakoľko z minulého zasadnutia nebolo nič
uložené.
Bod 4 – Úprava rozpočtu na rok 2012
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh úpravy rozpočtu na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje:
− úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012 zo dňa 12. 12. 2012
Bod 5 – Návrh VZN o miestnych daniach
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2013.

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje:
VZN o miestnych daniach č. 1/2012 na kalendárny rok 2013
Bod 6– Návrh rozpočtu na rok 2013 + Programový rozpočet
Starosta predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2013 a viacročný rozpočet vrátane programov a
podprogramov na roky 2014 – 2015. Taktiež prečítal odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje:
− rozpočet vrátane programov a podprogramov na rok 2013
b) berie na vedomie:
− viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2014 – 2015
− stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Bod 7 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2013
V tomto bode starosta predložil poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.
polrok 2013
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie:
− plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2013
Bod 8 - Rôzne
V rôznom starosta informoval poslancov o vykonanom audite účtovnej závierky obce Ďačov k 31.
12. 2011. Zároveň im prečítal správu nezávislého audítora. Informoval o stanovisku VVS k zriadeniu
vecného bremena práva prechodu a prejazdu na prístupové komunikácie vo vlastníctve VVS, a.s. v obci.
V rôznom predložil poslancom žiadosť p. Juskovej, Ďačov č.15, o pridelenie druhej smetnej nádoby z
dôvodu nadmerného užívania stomických a hygienických pomôcok. Ďalej starosta predložil žiadosť
športovej komisie o sprístupnenie pivničných priestorov v KD na športové účely. V tomto bode starosta
informoval o žiadosti na dotáciu k územnému plánu obce Ďačov.
Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje:
− druhú smetnú nádobu pre rod. Juskovú
− spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Ďačov podľa zákona č. 226/2011 Z.z. o
poskytovaní dotácii, ak proces obstarávania a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie
potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) berie na vedomie:
− správu nezávislého audítora za rok 2011
− stanovisko VVS k zriadeniu vecného bremena

Bod 9 - Diskusia
Poslankyňa Kochanová diskutovala ohľadom vyčistenia stoličiek v KD. Poslanec Krenický sa
informoval či obec má nejaký posypový materiál na zimnú údržbu MK, na čo mu starosta
odpovedal, že bude zabezpečený posyp.materiál na kritické úseky v obci. Taktiež na jeho
požiadavku bude vyhlásené v MR zákaz o používaní zábavnej pyrotechniky v období vianočných
sviatkov okrem 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013. Poslanec Lazorík diskutoval ohľadom opravy lávky cez
rieku Torysa.
Bod 10 - Schválenie uznesenia
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Ján Kanuščák.

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

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

