
Zápisnica 
  zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov, 

konaného dňa 16. 03. 2016 o 18.00 hod.   

Prítomní:         Anton Cuprák, starosta obce
                          Poslanci: Ján Kanuščák,  Ing. Ľubomír Kanuščák, Marián Mizerák, Michal 

Krenický, Ing. Jozef Bujnovský  
Neprítomní:     Ing. Peter Krenický, Ing. Milan Tomko - ospravedlnení                       

Ďalší prítomní: Mária Tomčíková, zapisovateľka                             

                            PhDr. Alena Džačovská, hlavný kontrolór obce

Verejnosť:  občania obce

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Voľba navrhovateľa uznesenia 
4. Kontrola plnenia uznesenia
5. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 

2015
6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2015 
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016
8.   Úprava rozpočtu

      9.   Rôzne 
10. Interpelácia poslancov

      11. 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. 1/2016 
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 - J. Kanuščák, Ing. Ľ. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. J. Bujnovský  
                   proti:   0         
             zdržal sa:  0  
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K     bodu 2.     Určenie overovateľov zápisnice  
    
     Za overovateľov zápisnice bol navrhnutý Ján Kanuščák a Ing. Ľubomír Kanuščák. 

Uznesenie č. 2/2016
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.
schvaľuje
overovateľov zápisnice  Jána Kanuščáka a Ing. Ľubomíra Kanuščáka.

Hlasovanie:   za :  3 – Ing. J. Bujnovský, M. Krenický, M. Mizerák    
                  proti :  0
           zdržal sa :  0
        nehlasoval :  2 -  J. Kanuščák, Ing. Ľ. Kanuščák 

K bodu 3. Voľba navrhovateľa uznesenia
    
      Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý Ing. Jozef Bujnovský

Uznesenia č. 3/2016
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p. 
schvaľuje
navrhovateľa uznesenia Ing. Jozefa Bujnovského.

Hlasovanie:    za:   4 -   Ing. Ľ. Kanuščák, M. Mizerák, J. Kanuščák, M. Krenický  
                   proti:   0         
            zdržal sa:  0 
          nehlasoval:   1 – Ing. J. Bujnovský

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesenia
    
     Kontrolu plnenia uznesenia vykonal starosta obce, kde konštatoval, že oplotenie z pozemku KN 
C 594/1 je odstranené, ďalej konštatoval, že doplnenie člena športovej komisie bude v bode rôzne. 

Uznesenie č. 4/2016
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.

Hlasovanie:      za: 5 - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský
         proti: 0         

              zdržal sa:  0 

K bodu 5. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a 
záväzkov za rok 2015  
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 Inventarizácia   majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov prebehla v súlade s príkazom 
starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie zo dňa 15.12.2015. Úlohou inventarizácie bolo 
porovnať a overiť stav majetku, majetkových práv, záväzkov, majetkových, finančných, peňažných 
a ostatných fondov so skutočným stavom vedeným v účtovníctve v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o 
účtovníctve. Inventarizácia bola podľa príkazu starostu vykonaná na všetkých strediskách OcÚ. Bola 
vytvorená ústredná inventarizačná komisia a čiastkové inventarizačné komisie. Skutočný stav sa 
zisťoval fyzickou a dokladovou inventúrou alebo ich kombináciou. Dokumentácia o vykonaní 
inventarizácie je uložená na oddelení ekonomiky.

Uznesenie č. 5/2016
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p. 
berie na vedomie
správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 2015.

Hlasovanie:    za:  5 -  J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský 
       proti:  0         

            zdržal sa:  0 

K bodu 6. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015      
    
 Správu o výsledkoch  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015 predniesla 
prítomným hlavná kontrolórka obce PhDr. A. Džačovská.

Uznesenie č. 6/2016
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.   
berie na vedomie
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015.

Hlasovanie:     za:  5  - J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský
        proti:   0         

             zdržal sa:  0 

K bodu 7.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016

Hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti na I. polrok 
2016.
    
Uznesenie č. 7/2016
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.    
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na I. polrok 2016.

Hlasovanie:    za:   5 – J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský 
        proti:   0
            zdržal sa:   0                                      
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K bodu 8. Úprava rozpočtu

     Návrh úpravy rozpočtu predložil prítomným poslancom starosta obce.  Ide o úpravy v bežných 
príjmoch a výdavkoch, kapitálových príjmoch a výdavkoch a v príjmových finančných operáciach. 
Poslanec Michal Krenický v tomto bode diskutoval ohľadom rekonštrukcie MK3 a dal návrh na 
úpravu rozpočtu v kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu cesty v miestnej časti Budzín.

Uznesenie č. 8/2016
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č.583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v z.n.p.
a) schvaľuje
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 zo dňa 16.3. 2016

Hlasovanie:    za:   5 – J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský 
        proti:   0 
            zdržal sa:   0           

b) schvaľuje
účel použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky a to:
- nákup pozemkov,
- projektová dokumentácia - chodníky pozdĺž cesty III. triedy, 
- modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií MK6,
- modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií MK3, 
- rekonštrukcia cesty – Budzín,
- realizácia kamerového systému,
- zateplenie a modernizácia MŠ,

Hlasovanie: za:      5 – J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský 
        proti:   0 
            zdržal sa:   0      

K bodu 9. Rôzne

     Starosta obce požiadal predsedu športovej komisie o doplnenie člena do komisie. Predseda dal 
návrh na doplnenie člena do komisie a to p. Mariána Mizeráka, Ďačov 210. V rôznom starosta 
požiadal poslancov o kompetencie vykonávania zmien rozpočtu obce starostom . Ďalej podal správu 
o podaných projektoch – žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a to na kamerový systém v 
obci  a  na rekonštrukciu miestnych komunikácií MK6. Taktiež informoval poslancov, že chce podať 
žiadosť o finančné prostriedky na zateplenie a modernizáciu materskej školy. 

Uznesenie č. 9/2016:
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
z.n.p.  
a) schvaľuje
člena športovej komisie pri OcZ v Ďačove p. Mariána Mizeráka, Ďačov 210

Hlasovanie: za:      4 – J. Kanuščák, M. Krenický, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský     
        proti:   0 
            zdržal sa:   1 – M. Mizerák     
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b) schvaľuje
kompetencie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v súlade s § 11, ods. 4 písm. b) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pri dodržaní ustanovení § 14 ods. 
1, ods. 2 písm. a), b), c) a ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových opatreniach územnej 
samosprávy nasledovne:

1. starosta vykonáva zmeny rozpočtu o pridelené účelovo určené dotácie štátneho rozpočtu – v 
príjmovej a   výdavkovej časti rozpočtu obce v plnom rozsahu,       

      2. starosta vykonáva zmeny rozpočtu o pridelené finančné prostriedky EÚ účelovo určené na 
financovanie v obecnom zastupiteľstve už schválených projektov,

      3. starosta vykonáva zmeny rozpočtu ako presuny v rámci finančných prostriedkov obce vo 
výdavkoch pri dodržaní schválených objemov medzi položkami,

      4. starosta vykonáva zmeny rozpočtu o vyššie plnenie príjmov v rámci povoleného prekročenia 
výdavkov do výšky 1000,- €

      5. starosta vykonáva zmeny rozpočtu pre zriadenú účtovnú jednotku ZŠ s MŠ pri presunoch v rámci 
celkového schváleného objemu, pri povolenom prekročení výdavkov o vyššie – nadrozpočtové 
príjmy v súlade s § 23 zákona 583/2004 Z.z. ako oprávnené povolené prekročenie. 

Hlasovanie:    za:   5 – J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský 
        proti:   0 
            zdržal sa:   0             

c) ukladá
starostovi obce podať informáciu obecnému zastupiteľstvu o vykonaných a ním podpísaných 
zmenách rozpočtu v rámci jeho kompetencií v intervaloch raz za štvrťrok.

Hlasovanie:    za:   5 – J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský 
        proti:   0 
            zdržal sa:   0       

d) berie na vedomie 
správu o podaných projektoch (žiadosti o NFP) - na kamerový systém a rekonštrukciu MK6

Hlasovanie:    za:   5 – J. Kanuščák, M. Krenický, M. Mizerák, Ing. Ľ. Kanuščák, Ing. J. Bujnovský 
        proti:   0 
            zdržal sa:   0       

K bodu 10. Interpelácia poslancov
  
Poslanec Jozef Bujnovský sa informoval ohľadom verejného osvetlenia v obci, ďalej diskutoval, či 
by sa nedali urobiť šatky pre levočských pútnikov. Taktiež dal návrh na osvetlenie kostolov 
reflektormi  v našej obci. Poslanec Michal Krenický dal návrh, aby sa zápisnica zo zasadnutia OcZ 
posielala pred zverejnením najprv overovateľom zápisnice. Ďalej diskutoval ohľadom opravy dlažby 
pri KD.  Poslanec Ľubomír Kanuščák diskutoval ohľadom údržby lavičiek cez miestny potok od 
súp. čísla 150 smerom dole.

V závere tohto bodu požiadali OcZ o slovo občania p. Martin Krenický, Ďačov č.121, p. Marián 
Zontág, Ďačov č.134. Diskusné príspevky starosta berie na vedomie.

K bodu  11. Záver
    
 Na záver sa starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Zasadnutie OcZ bolo ukončené o 
19.45 hod. 
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Zapísala: Mária Tomčíková
                 
        

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

                                                                                         Anton Cuprák
               starosta obce

Overovatelia: 

Ing. Ľubomír Kanuščák                                             ...................................................

Ján Kanuščák                                                        ...................................................
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