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

zo dňa 10.10.2022 
 

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  10.10.2022                                                                                                                
 
 
                                                                                                   Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                    starosta obce 
 
 
 

Uznesenie č. 2/2022  
z  XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 

zo dňa 10.10.2022 
 

 
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  Mgr. Dominika Lazoríka 
 



Za:  6                                                Proti:   0                        Zdržal sa hlasovania:0        
 
 
V Ďačove  10.10.2022                                                                                                                
 
 
                                                                                                   Anton Cuprák v.r.  
                                                                                                    starosta obce                                    
 
 
 

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

zo dňa 10.10.2022 
 

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 10.10.20202 
 
                                                      Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                      starosta obce 
 
 
 

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

zo dňa 10.10.2022 
 

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  10.10.2022                                                                                                                



 
                                                                                                   Anton Cuprák v.r.                                                                                                                
                                                                                                    starosta obce  
 

                       
Uznesenie č. 5/2022 

z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 
zo dňa 10.10.2022 

 
K bodu Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Ďačov 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 nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Ďačov k 31.12.2021 
 
Za:  6                                                 Proti:  0                                Zdržal sa hlasovania:  0 

          
 
 
 
V Ďačove  10.10.2022                                                                                                                
 
 
                                                                                                    Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                    starosta obce  
 
 
 

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

zo dňa 10.10.2022 
 

K bodu 6 Úprava rozpočtu 
 
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) berie na vedomie  
 
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4 /2022 zo dňa 29.09.2022 
 

 
b) schvaľuje  

 
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  5/2022 zo dňa 10. 10. 2022 
 



 
Za:  6                                               Proti:    0                         Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 
V Ďačove  10.10.2022                                                                                                                
 
 
                                                                                                   Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                    starosta obce    
            
 

 
Uznesenie č. 7/2022 

z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ďačov 
zo dňa 10.10.2022 

 
K bodu 7 Nakladanie s majetkom obce 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov  
 

a) schvaľuje 
 
Dohodu o „Zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva“  nehnuteľnosti v k. ú. Ďačov, LV 
751 pozemok parcela E KN 135/104, trvalý trávny porast o výmere 5232 m2 , podľa GP č.33/2022 
vyhotoveným firmou GEODUS s.r.o. a overený Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom 
dňa 06.06.2022 pod číslom G1-392/2022 a podľa GP č.32/2022 vyhotoveným firmou GEODUS 
s.r.o. a overený Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 18.08.2022 pod číslom 
G1-574/2022 takto: 
- novovytvorené parcely registra C KN 732/2 , vodná plocha o výmere 400 m2  C KN 680/2 ostatná 
  plocha o výmere 657 m2 , C KN 680/10  zastavaná plocha o výmere 12 m2 , C KN 680/11          
  zastavaná plocha o výmere 22 m2 ,C KN 680/12 zastavaná plocha o výmere 19 m2 , C KN    
  680/13 zastavaná plocha o výmere 28 m2 nadobúda: 
- Obec Ďačov, IČO 00326933, 082 71 Ďačov 120, v zastúpení starostom obce Antonom 
     Cuprákom v celosti do výlučného vlastníctva 
- zvyšnú parcelu  E KN 135/104, trvalý trávny porast o výmere 4094 m2  nadobúdajú : 
   - Obec Ďačov, IČO 00326933, 082 71 Ďačov 120, v zastúpení starostom obce Antonom 
     Cuprákom  v podiele 2071/4094 
   - Margita Ružbarská rod. Tomková, nar. 13.07.1974, 082 71 Ďačov – Budzín 190 v podiele 
     140/4094 
   - Margita Tomková rod. Rusnáková, nar. 26.02.1942, 082 71 Ďačov – Budzín 190  v podiele 
     140/4094 
   - Mária Jusková rod. Verbovská, nar. 17.05.1970, 082 71 Ďačov 15  v podiele 116/4094 
   - Marián Mizerák  rod. Mizerák, nar. 07.08.1973, 082 71 Ďačov 210  v podiele 1627/4094 
   
 

Za:   5                                             Proti:   0                       Zdržal sa hlasovania:  1 
 
 
V Ďačove  10.10.2022 
 
 

                                                                                                   Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                   starosta obce     
          



 
b) 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: 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku v k. ú. Ďačov – pozemkov  KN C 653/20, ostatná 
plocha o výmere 4 m2  a KN C 652/21 ostatná plocha výmere 154 m2 podľa GP 240/2022 
vyhotoveným firmou GEODUS s.r.o. za cenu 5,- €/m2 a za náklady vynaložené z 
predajom pozemkov pre Damiána Lazoríka, bytom 082 71 Ďačov-Budzín 198  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení.  
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:  6                                               Proti:  0                           Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 
V Ďačove  10.10.2022 
 
 

                                                                                                   Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                   starosta obce     
 
 
 

c) schvaľuje 
 

predaj pozemkov parcela KN-C č. 653/20 druh pozemku ostatná plocha o výmere 4 m2  , 
a parcela 652/21 druh pozemku ostatná plocha o výmere 154 m2  vo vlastníctve obce 
Ďačov, v katastrálnom území Ďačov, ktoré boli zamerané na základe geometrického 
plánu č. 240/2022 vyhotoveným firmou GEODUS s.r.o. a overeným Okresným úradom 
Sabinov, katastrálnym odborom dňa 03.10.2022 pod číslom G1-711/2022  za kúpnu cenu 
5,- €/m2, t. j. za celkovú kúpnu cenu 790,- €, slovom : sedemstodeväťdesiat eur, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o majetku 
obcí Damiánovi Lazoríkovi , bytom 082 71 Ďačov – Budzín 198, SR. 
 
 
 Za:   6                                              Proti:   0                          Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 
V Ďačove  10.10.2022 
 
 

                                                                                                   Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                   starosta obce             
 

 

 

-  dňa 05.10.2022 obec obdržala žiadosti: 
    - Mgr. Miroslava Giru, bytom Ďačov 154  - o odkúpenie pozemku parcela KN C 599/39 



      zastavaná plocha o výmere 15 m2 vo vlastníctve obce  
    - Ing. Milana Tomka a manž. Júlii bytom Ďačov 153 - o odkúpenie pozemku parcela KN   
      C 599/38 zastavaná plocha o výmere 28 m2, vo vlastníctve obce  
    - Matúša Lazoríka  a manž. Kristíny bytom Ďačov 152 - o odkúpenie pozemku parcela  
      KN C  599/37 zastavaná plocha o výmere 43 m2, vo vlastníctve obce    
    - Vladimíra Šarišského, bytom Ďačov 151  - o odkúpenie pozemku parcela KN C  
      599/36 zastavaná plocha o výmere 46 m2, vo vlastníctve obce  
   - Pavlíny Kašperovej, bytom Ďačov 150  - o odkúpenie pozemku parcela KN C  
      599/35 zastavaná plocha o výmere 21 m2, vo vlastníctve obce  
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ďačov po prerokovaní žiadosti  
 
                                              

d) schvaľuje    
 

v zmysle § 9, odst. 2, písm. a zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predaja 
pozemkov v k. ú. Ďačov vedených na LV č. 455 parcely: 
   - KN C, p.č. 599/39 – zastavaná plocha o výmere 15 m2 Mgr. Miroslavovi  Girovi, bytom 
     Ďačov 154 
   - KN C, p.č. 599/38 – zastavaná plocha o výmere 28 m2 Ing. Milanovi Tomkovi a manž.   
     Júlii, bytom   Ďačov 153 
   - KN C, p.č. 599/37 – zastavaná plocha o výmere 43 m2 Matúšovi Lazoríkovi a manž.   
     Kristíne, bytom   Ďačov 152 
   - KN C, p.č. 599/36 – zastavaná plocha o výmere 46 m2 Vladimírovi Šarišskému, bytom 
     Ďačov 151 
   - KN C, p.č. 599/35 – zastavaná plocha o výmere 21 m2 Pavlíne Kašperovej, bytom 
     Ďačov 150 
za 5,-€/m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.  
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že menovaní uvedené parcely 
dlhodobo užívajú a majú na nich zrealizované oplotenia  a všetky inžinierske siete.  Obec 
tieto pozemky nevyužíva.  
 
 
 
 
Za:   6                                              Proti:   0                          Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 
V Ďačove  10.10.2022 
 
 

                                                                                                   Anton Cuprák v.r. 
                                                                                                   starosta obce 

 


