Uznesenie č.4-2014
z verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ďanovej konaného
dňa 27. júna 2014 v KD.

Obecné zastupiteľstvo v Ďanovej:
Berie na vedomie:
1. Návrhy a pripomienky občanov zo zasadnutia
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu 2013
3. Výročná správa obce Ďanová za rok 2013
4. Informácie starostu:
O prenájme budovy bývalej školy od cirkevného evanjelického zboru Necpaly na 50 a viac
rokov
O začatých prácach na ceste k novej IBV ( investičná bytová výstavba )
O dni detí a športovom dni s letnou zábavou dňa 12. júla 2014

O kladení venca k pomníku SNP pri príležitosti 70. výročia SNP
Schvaľuje:
1. Program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Kapusta, Eva Ďanovská
3. Overovateľov zápisnice v zložení: Betka Maťková
4. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2013 s výhradami
s tým, že obecné zastupiteľstvo prijalo nápravné opatrenia a to: vykonať
inventarizáciu majetkov a záväzkov obce do konca augusta 2014.
Usporiadanie schodku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vo
výške - 372,17 €.
Prebytok bežného rozpočtu vo výške 5 830,62 €, z ktorého sa vylučujú podľa § 16ods. 6
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby peňažných fondov
nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 1062 € a jeho následné použitie na krytie
schodku kapitálového rozpočtu vo výške4 768,62 €.
Schodok kapitálového rozpočtu je vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu vo výške
4 768,62 € a finančnými operáciami – úverom vo výške 1 434,17 €.

Zostatok finančných operácii vo výške 8 065,83 €.
5. Vybudovanie prístupovej komunikácie na základe projektovej dokumentácie
na parcele č. C KN 555/5 a C KN 435/64 pôvodnej 502, ktorá bude slúžiť ako
prístupová cesta k novej IBV v obci Ďanová a bude financovaná z rozpočtu obce
a získaných dotácií.

6. Schvaľuje modernizáciu verejného osvetlenia obce úspornou LED technológiou.
Náklady na modernizáciu verejného osvetlenia budú hradené prevažne z úspor na jeho
prevádzkových nákladoch. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na vyhlásenie
verejnej súťaže na zhotoviteľa modernizácie verejného osvetlenia obce.

7. Výkon funkcie starostu v následujúcom funkčnom období v celom rozsahu, tak
ako bolo doteraz a plat starostu v budúcom volebnom období podľa zákona o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest Zákon č. 253/1994 Z. z. - úplné znenie.
8. Počet piatich poslancov obecného zastupiteľstva v následujúcom funkčnom
období a odmeny poslancom v sume 15 EUR za jedno zasadnutie
Ukladá:
1. Ing. Jánovi Kapustovi – zástupcovi starostu vykonanie inventarizácie majetku a
záväzkov obce do konca augusta 2014
Prevzal dňa: 30.6.2014

Ing. Miroslav Ďanovský
starosta obce

