
Uznesenie č. 1/2022  
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 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: 5                                                   Proti: 0                    Zdržal sa hlasovania: 0  
 
                                                                                                                
V Ďačove 13. 06. 2022                                              
 
                                                                                                            Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                            starosta obce 

 
Uznesenie č. 2/2022  

zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 
zo dňa 13. 06. 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: 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 13. 06. 2022 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce  

 



Uznesenie č. 3/2022  
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 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: 5                                                 Proti: 0                           Zdržal sa hlasovania:0                                                                                                                  
 
 
V Ďačove 13. 06. 20202 
 
                                                      Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                      starosta obce 

 
 
 
 

Uznesenie č. 4/2022  
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 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: 5                                              Proti: 0                            Zdržal sa hlasovania: 0  
 
 
V Ďačove 13. 06. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r.  
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 5/2022 
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 2022 
 

K bodu 5 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2021 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
berie na vedomie 

 
správu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2021 
 
 
Za: 5                                            Proti: 0                               Zdržal sa hlasovania: 0   
                                                                                                               
 
V Ďačove 13. 06. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 6/2022 
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 2022 
 
 

K bodu 6 Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 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 II. polrok 2022 
 
 
Za: 5                                                 Proti: 0                            Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
 
                                                                                                               
V Ďačove 13. 06. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
  
 
 



                                          
Uznesenie č. 7/2022 

zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 
zo dňa 13. 06. 2022 

 
 

K bodu 7  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 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 
 
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021 
 
 
Za: 5                                             Proti: 0                              Zdržal sa hlasovania: 0  
 
                                                                                                               
V Ďačove 13. 06. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 

                                                                                            starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 8/2022 
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 2022 
 

K bodu 8 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  
 

 a) schvaľuje  
 
záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad  
 
Za: 5                                                     Proti: 0                         Zdržal sa hlasovania: 0   
 
 

b) schvaľuje  
 
použitie zostatku finančných operácií po usporiadaní na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 33248,40 €.  

 
 

Za: 5                                                 Proti: 0                             Zdržal sa hlasovania: 0  
 
 
V Ďačove 13. 06. 2022 
                                             Anton Cuprák v.r. 

                                                                                                  starosta obce  



Uznesenie č. 9/2022 
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 2022 
 

K bodu 9 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 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. 2 /2022 zo dňa 13.06.2022 
 
 
Za: 5                                               Proti: 0                            Zdržal sa hlasovania: 0  
 
 
V Ďačove 13. 06. 2022 
 
                                            Anton Cuprák v.r. 

                                                                                                 starosta obce  
 
 
 
 

Uznesenie č. 10/2022 
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 2022 
 

K bodu 10  Nakladanie s majetkom obce  
I. predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa 
 
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 zámennej zmluvy z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a to: 
 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov – pozemku  KN C 352/38, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 312 m2 podľa GP 332/2021 vyhotoveného 
Ing. Pavlom Dulínom, s.r.o. dňa 24.11.2021 za cenu 2 €/m2 a za náklady vynaložené 
z predajom pozemku pre Miroslava Daráka, bytom B. Němcovej 18, 040 01 Košice, z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom 
znení.  
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlý k 
pozemku žiadateľa, ako aj potreba dodržania jednotnej línie ukončenia pozemkov na 
Záhradách.  Obec tento pozemok nevyužíva. Žiadateľ predal podiely v stave KN E 
obci na IBV v cene 2 €/m2. 



Za: 5                                               Proti: 0                            Zdržal sa hlasovania: 0  
 
 
V Ďačove 13. 06. 2022 
 
                                            Anton Cuprák v.r.  

                                                                                                  starosta obce  
 

b) schvaľuje 
 
prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov – pozemku KN C 352/38, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 312 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 312 m2 činí 624,- €, slovom 
šesťstodvadsaťštyri  eur kupujúcemu Miroslavovi Darákovi, rod. Darák, bytom B. 
Němcovej 18, 040 01 Košice do osobného vlastníctva   
 

Za: 5                                             Proti: 0                               Zdržal sa hlasovania: 0  
 
 
V Ďačove 13. 06. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
 

 

K bodu 10  Nakladanie s majetkom obce  
II. predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa 

 
-  dňa 10.5.2022 obec obdržala žiadosť Ing. Petra Krenického, bytom Ďačov 148  - o 
odkúpenie  časti parcely KN C 599/8 vo vlastníctve obce o výmere 88 m2. 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov po prerokovaní  
 
                                              

a) schvaľuje    
 

v zmysle § 9, odst. 2, písm. a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predaja 
časti pozemku v k. ú. Ďačov parcely KN C, p.č. 599/8 – zastavaná plocha vedený 
na LV 455 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Petra Krenického, bytom 
Ďačov 148 za 5,-€/m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.  
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že menovaný uvedenú časť 
parcely dlhodobo užíva, má na nej zrealizované oplotenie a časť garáže.  Obec tento 
pozemok nevyužíva.  
 
 
 
 
Za: 5                                               Proti: 0                             Zdržal sa hlasovania:  0  
 
 
V Ďačove 13. 06. 2022 



 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
 
-  dňa 6.06.2022 obec obdržala žiadosť p. Damiána Lazoríka, bytom Ďačov-Budzín 
198  - o odkúpenie  časti parcely KN C 653/3 ostatná plocha vo vlastníctve obce o 
výmere 170 m2. 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov po prerokovaní  
                                              

b) schvaľuje    
 

v zmysle § 9, odst. 2, písm. a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predaja 
časti pozemku v k. ú. Ďačov parcely KN C, p.č. 653/3 – ostatná plocha vedený 
na LV 455 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre p. Damiána Lazoríka, bytom 
Ďačov-Budzín 198 za 5,-€/m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša 
kupujúci.  
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že menovaný vlastní parcelu, 
ktorá je priľahla k parcele s pozemkom vo vlastníctve obce a jej odkúpenie umožní 
bezproblémový prístup z miestnej komunikácie na jeho pozemok. Obec tento 
pozemok nevyužíva.  
 
 
 
Za: 5                                               Proti: 0                              Zdržal sa hlasovania: 0    
 
 
V Ďačove 13. 06. 2022 
 
                                             Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                       starosta obce 
 
 

Uznesenie č. 10/2022 
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 13. 06. 2022 
 

K bodu 10  Nakladanie s majetkom obce  
III. Zabezpečenie spolufinancovania projektov 
I. Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov po prerokovaní financovania projektu 
„Amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu EURÁ z EURA v obci Ďačov“: 

a) schvaľuje  
 
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
b)schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo 
strany obce Ďačov  v sume 3400   EUR; 
c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce  
 
Za: 5                                              Proti: 0                               Zdržal sa hlasovania: 0   
 
 



V Ďačove 13. 06. 2022 

 
                                             Anton Cuprák v.r.  

                                                                                           starosta obce 
 

II. Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov po prerokovaní financovania projektu z 
rozpočtu PSK Stavebné úpravy jestvujúceho ihriska na multifunkčné:  
 
 

 b) schvaľuje 
 
a) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
b)schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov spolufinancovania projektu zo 
strany obce Ďačov  v sume 1978 EUR; 
c) schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných 
neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce  
 
 
Za: 5                                              Proti: 0                              Zdržal sa hlasovania: 0   
 
 
V Ďačove 13. 06. 2022 

 
 
                                             Anton Cuprák v.r.  

                                                                                           starosta obce 
 
 

 


