
Uznesenie č. 1/2022  
z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 14. 03. 2022 
 

 
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:6                                                   Proti:0                                        Zdržal sa hlasovania:0   

 

                                                                                                                
V Ďačove 14. 03. 2022                                              
 
                                                                                                            Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                            starosta obce 

 
Uznesenie č. 2/2022  

z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 
zo dňa 14. 03. 2022 

 
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:6                                                   Proti:0                              Zdržal sa hlasovania:0  

 
b) schvaľuje 

 
overovateľa zápisnice  Mariána Mizeráka 
 
Za:6                                                  Proti:0                               Zdržal sa hlasovania:0  
 
 

c) schvaľuje 
 
overovateľa zápisnice  Rastislava Ištočina 
 

Za:6                                                   Proti:0                             Zdržal sa hlasovania:0                                                                                                           
 
 
V Ďačove 14. 03. 2022 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce  



Uznesenie č. 3/2022  
z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 14. 03. 2022 
 

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:6                                                  Proti:0                              Zdržal sa hlasovania:0                                                                                                                  
 
 
V Ďačove 14. 03. 2022  
 
                                                      Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                      starosta obce 

 
 

Uznesenie č. 4/2022  
z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 14. 03. 2022 
 
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:6                                                Proti:0                              Zdržal sa hlasovania:0   
 
 
V Ďačove 14. 03. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r.  
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 5/2022  
z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 14. 03. 2022 
 
K bodu 5 Správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021 

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

 
 berie na vedomie  

 
správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021 

 
 
Za:6                                              Proti:0                                 Zdržal sa hlasovania:0     
                                                                                                               
 
V Ďačove 14. 03. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
 
                                                                                                       starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 6/2022  
z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 14. 03. 2022 
 
 

K bodu 6 Úprava 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) schvaľuje  
 
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 /2022 zo dňa 14.3.2022 
 

 
 
Za:6                                                Proti:0                                Zdržal sa hlasovania:0   
                                                                                                              
V Ďačove 14. 03. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 

                                                                                starosta obce                                    
 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 7/2022  

z  XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 
zo dňa 14. 03. 2022 

 
 

K bodu 7  Majetkové prevody 
 

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

 
a) schvaľuje 

 
  spôsob prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov – pozemkov  
 

1. KN C 352/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 456 m2 podľa GP 

332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 za cenu 

2 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Pavol Gerbery a Anna 

Gerberyová r. Rabatinová, bytom Ďačov 177 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení,  

2. KN C 352/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420 m2 podľa GP 

332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 za cenu 

2 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Margita Pellová, rod. 

Dlugošová, bytom Ďačov 178 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle 

zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení,  

3. KN C 352/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 406 m2 podľa GP 

332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 za cenu 

2 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Anna Mekková rod. Havrilová 

bytom Ďačov 179 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 

138/1991 Zb. v platnom znení,  

4. KN C 352/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 395 m2 podľa GP 

332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 za cenu 

2 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Marián Krenický a Oľga 

Krenická  rod. Čekanová bytom Ďačov 180 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení,  

5. KN C 352/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 367 m2 podľa GP 

332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 za cenu 

2 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Vladimír Ondko a Marta 

Ondková  rod. Mišenčíková bytom Ďačov 181 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení,  

6. KN C 352/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 333 m2 podľa GP 

332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 za cenu 

2 €/m2 a za náklady vynaložené na predaj pre Ľubomír Bajus a Janka 



Bajusová rod. Tomková bytom Ďačov 183 z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, 

  Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú priľahlé 
k pozemkom žiadateľov, ako aj potreba dodržania jednotnej línie ukončenia 
pozemkov na Záhradách.  Obec tieto pozemky nevyužíva. Žiadatelia predali 
podiely v stave KN E obci na IBV v cene 2 €/m2. 

 

 

 

 

   
b) schvaľuje 

 
   prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov – pozemkov  
 

1. KN C 352/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 456 m2 podľa GP 
332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 vo 
vlastníctve obce Ďačov za cenu 2 €/m2 (slovom dve eurá za štvorcový 
meter) čo pri výmere 456 m2 činí 912,- €, slovom deväťstodvanásť eur 
kupujúcim Pavlovi Gerberymu rod. Gerbery a Anne Gerberyovej r. 
Rabatinová, bytom Ďačov 177 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  

2. KN C 352/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 420 m2 podľa GP 
332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 vo 
vlastníctve obce Ďačov za cenu 2 €/m2 (slovom dve eurá za štvorcový 
meter) čo pri výmere 420 m2 činí 840,- €, slovom osemstoštyridsať eur 
kupujúcej Margite Pellovej, rod. Dlugošová, bytom Ďačov 178 do osobného 
vlastníctva   

3. KN C 352/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 406 m2 podľa GP 
332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 vo 
vlastníctve obce Ďačov za cenu 2 €/m2  (slovom dve eurá za štvorcový 
meter) čo pri výmere 406 m2 činí 812,- €, slovom osemstodvanásť  eur 
kupujúcej Anne Mekkovej, rod. Havrilová, bytom Ďačov 179 do osobného 
vlastníctva  

4.  KN C 352/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 395 m2 podľa GP 
332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 vo 
vlastníctve obce Ďačov za cenu 2 €/m2 (slovom dve eurá za štvorcový 
meter) čo pri výmere 395 m2 činí 790,- €, slovom sedemstodeväťdesiat eur 
kupujúcim Mariánovi Krenickému rod. Krenický a Oľge Krenickej  rod. 
Čekanová bytom Ďačov 180 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  

5. KN C 352/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 367 m2 podľa GP 
332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 vo 
vlastníctve obce Ďačov za cenu 2 €/m2 (slovom dve eurá za štvorcový 
meter) čo pri výmere  367 m2 činí 734,- € slovom sedemstotridsaťštyri eur 
kupujúcim Vladimírovi Ondkovi rod. Ondko a Marte Ondkovej  rod. 
Mišenčíková bytom Ďačov 181 do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov  

           6. KN C 352/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 333 m2 podľa GP  

       332/2021 vyhotoveného Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 vo 



       vlastníctve obce Ďačov za cenu 2 €/m2 (slovom dve eurá za štvorcový) 

       meter) čo pri výmere  333 m2 činí 666,- € slovom šesťstošesťdesiatšesť  eur  

       kupujúcim  Ľubomírovi Bajusovi rod. Bajus a Janke Bajusovej rod. Tomková  

      bytom Ďačov 183 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  

 

 
Za:6                                                  Proti:0                               Zdržal sa hlasovania:0     

 
                                                                                                               
V Ďačove 14. 03. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 

                                                                                            starosta obce 
 

 
 
 
 


