
Obec Ďačov, Obecný úrad v     Ďačove, 082 71  Lipany  

Zápisnica
z IX. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17. 09. 2012  

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program:
1.   Otvorenie
2.   Voľba navrhovateľa uznesenia
3.   Zmena VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované 

sociálne  služby
4.   Návrh na udelenie čestného občianstva obce Ďačov (Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, 

PhD)
5.   Návrh na schválenie textov kroniky za roky 2009, 2010, 2011
6.   Schválenie uznesenia
7.   Záver 

   
Bod 1 - Otvorenie

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Anton Cuprák. Privítal prítomných 
poslancov a predložil im program, ktorý bol jednohlasne schválený.

      Bod 2 – Voľba navrhovateľa uznesenia 

     Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý Ing. Peter Krenický.
                           
                                                                            
Bod 3 – Zmena VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za 
poskytované sociálne služby

    Starosta obce predniesol poslancom VZN o poskytovaní sociálnych služieb, v ktorom sa mení 
čl.7.
Návrh zmeny je doložený k zápisnici.

Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje:

− dodatok VZN obce Ďačov o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za 
poskytované sociálne služby

Bod 4 – Návrh na udelenie čestného občianstva obce Ďačov (Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavol 
Dráb, PhD.)

      
     Starosta obce informoval poslancov, že návrh na udelenie čestného občianstva podal poslanec 
Jozef Lazorík. Podnet bol iniciovaný pri príležitosti 20. výročia posviacky rímskokatolíckeho 
pastoračného domu

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje: 

− udelenie čestného občianstva obce Ďačov Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavlovi Drábovi, PhD



Bod 5– Návrh na schválenie textov kroniky za roky 2009 – 2011

     Starosta obce predniesol prítomným poslancom texty kroniky za roky 2009 – 2011. Poslanci pri 
textoch kroniky predniesli svoje návrhy a pripomienky na opravu a doplnenie.

Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje: 

− texty kroniky za roky 2009 – 2011

Bod 6– Schválenie uznesenia
      
Návrh na uznesenie predniesol poslanec Ing. Peter Krenický. 

Bod 7 – Záver

     Na záver sa starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.     
 

Overovatelia: Milan Tomko, Ing.   
                       Alena Kochanová

Zapísala: Tomčíková                                                
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