
Zápisnica 
  z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov, 

konaného dňa 28. 11. 2018 o 17.00 hod.   

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

         Mgr. Dominik Lazorík, Vladimír Šarišský, Rastislav Ištočin    
                  
Ďalší prítomní:   Mária Tomčíková - zapisovateľka,  Ing. Eva Lazoríková – predsednička MVK 

Verejnosť:          občania obce

PROGRAM:

1.   Úvod
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu
5.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
6.   Príhovor novozvoleného starostu
7.   Návrh programu rokovania
8.   Voľba navrhovateľa uznesenia      

      9.     Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu
10.   Poverenie poslanca, ktorý bude oprávený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v

              prípadoch podľa §12 ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších  
              predpisov

11.   Určenie platu starostu
12.   Potvrdenie uznesení z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
13.   Záver

K bodu 1. Úvod
   
Na úvod zasadnutia odoznela hymna Slovenskej republiky. Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupitelstva otvoril a viedol starosta obce Anton Cuprák, ktorý privítal všetkých prítomných, 
ktorí prijali pozvanie na slávnostné ustanovujúce zasadnutie. 

K     bodu 2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
    
     Za zapisovateľku určil starosta obce p. Máriu Tomčíkovú a za overovateľov Ing. Milana Tomka a 
p. Mariána Mizeráka.
  
      
K bodu 3.   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  
    

Predsedníčka MVK v Ďačove Ing. Eva Lazoríková oboznámila prítomných s výsledkami volieb do 
orgánov samosprávy obce.
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K bodu 4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu  
    

Starosta požiadal poslanca p. Jána Kanuščáka, aby prečítal znenie sľubu. Predsedníčka MVK po 
zložení sľubu odovzdala novozvolenému starostovi obce osvedčenie o zvolení za starostu.

K bodu 5.   Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva  

V tomto bode starosta prečítal znenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Taktiež informoval 
prítomných, že Ing. Peter Krenický sa písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Poslanci 
zložili zákonom predpísaný sľub a predsedníčkou MVK im bolo odovzdané osvedčenie o zvolení za 
poslanca obecného zastupiteľstva.

K bodu 6.   Príhovor novozvoleného starostu     

  Novozvolený starosta p. Anton Cuprák predniesol prítomným príhovor starostu obce.

K bodu 7.  Návrh programu rokovania

Starosta predložil poslancom program zasadnutia OcZ.

K bodu 8. Voľba navrhovateľa uznesenia 

Za navrhovateľa uznesenia bol navrhnutý p. Ján Kanuščák.
  

K bodu 9. Informácia o poverení výkonom funkcie zástupcu starostu

Starosta obce poveril poslanca Jána Kanuščáka výkonom funkcie zástupcu starostu.

K bodu 10 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávený zvolávať a viesť zasadnutie obecného  
zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov

Starosta obce poveril poslanca Ing. Milana Tomka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutie OcZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.

K bodu 11 Určenie platu starostu

Starosta oboznámil prítomných, že plat starostu bol určený už predošlým OcZ a to v súlade so 
zákonom NR SR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpisov.

K bodu 12 Potvrdenie uznesení z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva

Potvrdenie uznesení z ustanovujúceho OcZ predniesol poslanec Ján Kanuščák.
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Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Ďačove
A . berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Anton Cuprák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  1. Ištočin Rastislav        
                                                                         2. Kanuščák Ján
                                                                         3. Kanuščák Ľubomír
                                                                         4. Lazorík Dominik
                                                                         5. Mizerák Marián
                                                                         6. Šarišský Vladimír
                                                                         7. Tomko Milan
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Ďačove
schvaľuje 
program zasadnutia OcZ.  

Počet prítomných: 7                       Za: 7                         Proti:  0               Zdržal sa hlasovania: 0  

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Ďačove
schvaľuje 
navrhovateľa uznesenia p. Jána Kanuščáka.

Počet prítomných: 7                       Za: 7                         Proti:  0               Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Ďačove
berie na vedomie
informáciu o poverení Jána Kanuščáka výkonom funkcie zástupcu starostu.  

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Ďačove
poveruje 
poslanca Ing. Milana Tomka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.

Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Ďačove 
určuje
a to v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvonajneskôr 
90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Antona Cupráka  vo výške 954,- € x 1,65  násobok = 1575,- €.

Počet prítomných:  7                      Za: 7                         Proti:  0               Zdržal sa hlasovania: 0  
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K bodu 13. Záver
 

V závere zasadnutia OcZ starosta zablahoželal všetkým k zvoleniu za poslancov a poďakoval 
prítomným za účasť. Zasadnutie bolo ukončené o 17. 30 hod. 

Zapísala: Mária Tomčíková                           

....................................................    
                                                                                         Anton Cuprák

              starosta obce

Overovatelia: 
Marián Mizerák                                             ...................................................

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