
Uznesenie č. 1/2021  
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 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: 7                                                 Proti: 0                                     Zdržal sa hlasovania:  0 

 

                                                                                                               
V Ďačove 13. 12. 2021                                              
 
                                                                                                            Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                              starosta obce 
 

 

 
 

Uznesenie č. 2/2021  
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 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 

 zapisovateľa zápisnice  Máriu Tomčíkovu 
 
Za: 7                                                 Proti: 0                            Zdržal sa hlasovania: 0 

 
b) schvaľuje 

 
overovateľa zápisnice  Mariána Mizeráka 
 
Za: 7                                                 Proti: 0                             Zdržal sa hlasovania: 0 
 

c) schvaľuje 
 
overovateľa zápisnice  Rastislava Ištočina 
 

Za:7                                                   Proti: 0                           Zdržal sa hlasovania:0                                                                                                            
 
V Ďačove 13. 12. 2021 
                                            Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                      starosta obce  



 

 

Uznesenie č. 3/2021  
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 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: 7                                            Proti:0                                    Zdržal sa hlasovania:0                                                                                                                  
 
 
V Ďačove 13. 12. 2021  
 
                                            Anton Cuprák v.r. 
                                                                                            starosta obce 

 
 
 
 

Uznesenie č. 4/2021  
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 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 

 
kontrolu plnenia uznesení 
 
Za: 7                                            Proti: 0                                 Zdržal sa hlasovania:0        
 
 
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 

 
 



Uznesenie č. 5/2021 
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 2021 
 
K bodu 5 Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Ďačov k 31.12.2020 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
berie na vedomie 

 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Ďačov k 31.12.2020 
 
Za:7                                             Proti: 0                                   Zdržal sa hlasovania:0   
                                                                                                                 
                                                                                                               
 
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 6/2021 
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 2021 
 
K bodu 6 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na l. Polrok 2022 
 
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 2022 
 
 
 
Za: 7                                           Proti: 0                                   Zdržal sa hlasovania: 0  
                                                                                                               
 
V Ďačove 13. 12. 2020 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 



Uznesenie č. 7/2021 
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 2021 
 
 

K bodu 7 Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaní finančnej kontroly 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v z. n. p.  

 
berie na vedomie  

 
Správy hlavného kontrolóra obce o vykonaní finančných kontrol č. 1,2,3,4,5 

 
 
Za: 7                                           Proti: 0                                   Zdržal sa hlasovania: 0  
                                                                                                               
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
  
 
 
                                          

Uznesenie č. 8/2021 
zzo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 2021 
 
 

K bodu 8  Úprava rozpočtu na rok 2021 
 
 

a) berie na vedomie 
 
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 /2021 zo dňa 26.11.2021 – starostom 
obce v rámci kompetencie 
 
Za:7                                            Proti: 0                             Zdržal sa hlasovania: 0 

 
b) schvaľuje  

 
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  7/2021 zo dňa 13. 12. 2021 
 
 
 
Za: 7                                             Proti:0                                Zdržal sa hlasovania:0 
  
                                                                                                              
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 

                                                                                            starosta obce 



 
 

Uznesenie č. 9/2021 
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 2021 
 
 

K bodu 9 Návrh VZN  o miestnom referende  
 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 6  ods. 2 a §4 ods. 3 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 
schvaľuje 

 
VZN obce Ďačov č. 1/2021 o miestom referende   
 
 
Za: 7                                                Proti: 0                              Zdržal sa hlasovania:0 
 
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                            Anton Cuprák v.r.  

                                                                                                  starosta obce  
 

 

 

Uznesenie č. 10/2020 
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 2021 
 

 
 

K bodu 10 Návrh VZN  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady  a drobné  stavebné odpady  
 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v z. n. p. 

 
schvaľuje 

 
VZN obce Ďačov č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022 
 
Za: 7                                                Proti: 0                              Zdržal sa hlasovania:0 
 
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                                       Anton Cuprák v.r. 

                                                                                                  starosta obce  
 
 



Uznesenie č. 11/2021 
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 2021 
 

K bodu 11 Návrh rozpočtu na rok 2022 
 
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  
rozpočet na rok 2022 
 
Za:7                                               Proti:0                                 Zdržal sa hlasovania:0 

 
b) schvaľuje  

 
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
 
Za:7                                              Proti:0                                Zdržal sa hlasovania:0  

 
c) berie na vedomie 

 
návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024 
 

 
Za:7                                                Proti:0                                Zdržal sa hlasovania:0 
 
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 

                                                                                          starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 12/2021 
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 12. 2021 
 
K bodu 12  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 pozemkov parciel KN-C č. 653/17 druh pozemku ostatná plocha o výmere 55 
m2 a KN-C 653/18 ostatná plocha o výmere 61 m2 , vo vlastníctve obce Ďačov, 
v katastrálnom území Ďačov, ktoré boli zamerané na základe geometrického plánu č. 
147/2021 vyhotoveným  Ing. Pavlom Dulínom s.r.o. a overeným Okresným úradom 



Sabinov, katastrálnym odborom dňa 24.03.2021 pod číslom G1-169/2021  za kúpnu 
cenu 5,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 580,- €, slovom : päťstoosemdesiat  eur, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona 
o majetku obcí Vladimírovi Lazoríkovi , bytom 082 71 Ďačov – Budzín 198, SR. 
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť že , pri vytýčení hraníc 
pozemkov vo vlastníctve menovaného sa ukázalo , že menovaný už ma dlhodobo 
zrealizované oplotenie  na pozemkoch vo vlastníctve obce a obec tieto  pozemky 
nevyužíva.   

 
 Za: 7                                             Proti:0                                 Zdržal sa hlasovania:0    
 
                                                                                                               
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprákv.r.  
                                                                                                       starosta obce  
 

 

  
b) schvaľuje 

 
predaj pozemkov parciel KN-C č. 653/17 druh pozemku ostatná plocha o výmere 55 
m2 a KN-C 653/18 ostatná plocha o výmere 61 m2 , vo vlastníctve obce Ďačov, 
v katastrálnom území Ďačov, ktoré boli zamerané na základe geometrického plánu č. 
147/2021 vyhotoveným  Ing. Pavlom Dulínom s.r.o. a overeným Okresným úradom 
Sabinov, katastrálnym odborom dňa 24.03.2021 pod číslom G1-169/2021  za kúpnu 
cenu 5,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 580,- €, slovom : päťstoosemdesiat  eur, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona 
o majetku obcí Vladimírovi Lazoríkovi , bytom 082 71 Ďačov – Budzín 198, SR. 
 
 Za:7                                                 Proti:0                               Zdržal sa hlasovania:0    
 
 
 
                                                                                                               
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprák v.r.  

                                                                                                       starosta obce 
  

 
 

c) 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 KN-C č. 346/18 druh pozemku orná pôda o výmere 243 m2 , 
vo vlastníctve obce Ďačov, v katastrálnom území Ďačov, ktorý bol zameraný na 
základe geometrického plánu č. 53/2021 vyhotoveným GEODET - Ing. Miloš 
Kožuško a overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 
19.10.2021 pod číslom G1-686/2021  za kúpnu cenu 5,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu 



cenu 1215,- €, slovom : tisícdvestopätnásť  eur, je prípadom hodným osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí Martinovi 
Andraščíkovi a manž. Lenke Andraščíkovej , bytom 082 71 Ďačov č. 140, SR do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť že , pri vytýčení hraníc 
pozemkov vo vlastníctve menovaných sa ukázalo , že menovaní už majú dlhodobo 
zrealizované oplotenie a stavbu garáže na pozemku vo vlastníctve obce a obec tento 
diel pozemok nevyužíva. 

 
 Za:7                                                 Proti:0                              Zdržal sa hlasovania:0    
 
                                                                                                               
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce  
 

 

  
d) schvaľuje 

 
predaj pozemku parcela KN-C č. 346/18 druh pozemku orná pôda o výmere 243 m2 , 
vo vlastníctve obce Ďačov, v katastrálnom území Ďačov, ktorý bol zameraný na 
základe geometrického plánu č. 53/2021 vyhotoveným GEODET - Ing. Miloš 
Kožuško a overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 
19.10.2021 pod číslom G1-686/2021  za kúpnu cenu 5,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu 
cenu 1215,- €, slovom : tisícdvestopätnásť  eur, je prípadom hodným osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku obcí Martinovi 
Andraščíkovi a manž. Lenke Andraščíkovej , bytom 082 71 Ďačov č. 140, SR do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 
 Za:7                                                 Proti: 0                              Zdržal sa hlasovania: 0   
 
 
 
                                                                                                               
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 

                                                                                                       starosta obce 
  

 
 

Uznesenie č. 13/2021 
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13 12. 2021 
 
 

 
K bodu 13 Rôzne 
 



Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

 
  a) schvaľuje 

 
preventivára požiarnej ochrany obce Ďačov   
 
 
Za: 7                                                Proti:0                              Zdržal sa hlasovania: 0   
 
 
                                                        b) schvaľuje 
 

delimitačný protokol, dodatok č. 2 o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy ZŠ 
s MŠ Ďačov   
 
 
Za: 7                                                Proti:0                               Zdržal sa hlasovania:0                                                            
 
 
V Ďačove 13. 12. 2021 
 
                                                 Anton Cuprák, v.r.  

                                                                                                       starosta obce 


