Uznesenie č. 1/2021
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov
zo dňa 14. 09. 2021

K bodu 1 Otvorenie
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
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

V Ďačove 14. 09. 2021
Anton Cuprák v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 2/2021
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov
zo dňa 14. 09. 2021
K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
zapisovateľku zápisnice Máriu Tomčíkovú
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0
b) schvaľuje

overovateľa zápisnice Mariána Mizeráka
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0
c) schvaľuje

overovateľa zápisnice Rastislava Ištočina
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

V Ďačove 14. 09. 2021
Anton Cuprák v.r.
starosta obce

Uznesenie č. 3/2021
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov
zo dňa 14. 09. 2021

K bodu 3 Voľba navrhovateľa uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
navrhovateľa uznesenia Jána Kanuščáka
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

V Ďačove 14. 09. 2021
Anton Cuprák v.r.
starosta obce
_________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 4/2021
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov
zo dňa 14. 09. 2021

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

V Ďačove 14. 09. 2021
Anton Cuprák v.r.
starosta obce
_________________________________________________________________________________

Uznesenie č. 5/2021
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov
zo dňa 14. 09. 2021
K bodu 5 Úprava rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.5/2021
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.
schvaľuje
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 zo dňa 14.09.2021
Proti: 0

Za: 5

Zdržal sa hlasovania: 0

V Ďačove 14. 09. 2021
Anton Cuprák v.r.
starosta obce
_______________________________________________________________________________
Uznesenie č. 6/2021
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov
zo dňa 14. 09. 2021
K bodu 6 Majetkové prevody
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
a) schvaľuje
Zámer obce Ďačov previesť majetok obce formou kúpnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:

-predaj pozemku parcela C KN č. 653/19 druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 m2, vo
vlastníctve obce Ďačov, v katastrálnom území Ďačov, ktorý bol zameraný na základe geometrického
plánu č.15/2021, vyhotovený Vladimírom Kupcom a overený Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odborom dňa 30.06.2021 pod číslom G1-430/2021 za kúpnu cenu 5.- Eur/m2, t.j. za celkovú kúpnu
cenu 15.- Eur, slovom pätnásť eur, je prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods.8.,
písm. e) zákona o majetku obcí Mgr. Štefanovi Slebodníkovi a manželke Mgr. Alene Slebodníkovej r.
Ružbarskej, 082 71 Ďačov-Budzín č.230, SR. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť,
že menovaní už majú dlhodobo zrealizovanú elektrickú prípojku na pozemku vo vlastníctve obce a
obec tento diel nevyužíva.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0
Anton Cuprák v.r.
starosta obce

b) schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Ďačov-pozemok vytvorený Geometrickým plánom č.15/2021
vyhotovený Vladimírom Kupcom a overený Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa
30.06.2021 pod číslom G1-430/2021 parcelu registra C KN č. 653/19 ostatná plocha o výmere 3 m2
vo vlastníctve obce Ďačov za kúpnu cenu 5.- Eur/m2 (slovom päť eur za štvorcový meter), čo činí 15.Eur, slovom pätnásť eur kupujúcim Mgr. Štefanovi Slebodníkovi a manželke Mgr. Alene
Slebodníkovej r. Ružbarskej, 082 71 Ďačov-Budzín č.230, SR do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

V Ďačove 14. 09. 2021
Anton Cuprák v.r.
starosta obce
_________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 7/2021
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov
zo dňa 14. 09. 2021
K bodu 7 Rôzne-Žiadosť VSD a.s. Košice o schválenie „Zmluvy o uzatvorení budúcej Zmluvy o
zriadení vecného bremena“ na časť pozemkov vo výlučnom vlastníctve obce na umiestnenie
kioskovej trafostanice Ďačov-Budzín a o schválenie „Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na
pozemky vo vlastníctve obce na umiestnenie energetického zariadenia a jeho príslušenstva ĎačovBudzín
Obecné zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov vo výlučnom
vlastníctve obce Ďačov, katastrálneho územia Ďačov a to na časti parciel KN „C“ č.680/3 ostatná
plocha o výmere 1184 m2 zapísaná na LV č.737, KN „E“ č. 870/1 ostatná plocha o výmere 1858 m2
zapísaná na LV č.727 a uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve na časť pozemku pod trafostanicou
(10m2) odčlenená geometrickým plánom v prospech budúceho oprávneného-spoločnosti
Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, za účelom
vybudovania stavby: BUDZÍN-úprava TS21,VN a NN siete.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

V Ďačove 14. 09. 2021
Anton Cuprák v.r.
starosta obce

