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Z á p i s n i c a  

Z 1.mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupite ľstva 
obce Diaková, konaného d ňa 14.12.2022 o 18:00 hod  

v zasada čke OÚ Diaková 

 

 

Prítomní: pod ľa prezen čnej listiny 

Program: 

 

1)  Otvorenie 
2)  Určenie zapisovate ľa a overovate ľov zápisnice 
3)  Schválenie programu zasadnutia 
4)  Schválenie (menovanie) funkcionárov DHZO Diaková  
5)  Zásady hospodárenia s majetkom obce – informácia k ich 

príprave a ur čenie kompetencií do prijatia zásad 
6)  Návrh k Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné 
odpady 

7)  Územie mestského rozvoja (UMR) Martin - informácia 
8)  Diskusia   
9)  Záver 

 

PRIEBEH: 

 

K bodu č. 1: 

1.  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupite ľstva otvoril 
starosta obce PaedDr. Branislav Kohút.  

K bodu č. 2: 

Za zapisovate ľku bola ur čená p. Anna Feldsamová.  
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Za overovate ľov zápisnice starosta navrhol p. Milana Kohúta a p.  
Denisu Badá ňovú, do návrhovej komisie p. Petra Čelestiaka a p. 
Petra Záborského 

Následne sa o predloženom návrhu hlasovalo.  

Výsledok hlasovania: ZA 6, proti – 0, zdržalo sa- 0 . Predložený 
návrh bol schválený. 

K bodu 3: 

Starosta obce sa ujal pracovnej časti rokovania, pri čom prítomní 
hlasovaním schválili predložený návrh programu zasa dnutia. 

Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  

  

K bodu č.4  

 Na základe predloženého zoznamu funkcionárov do DH ZO a po 
krátkej diskusii poslancov o potrebe ma ť zaradeného v DHZO aj 
Bc. Róberta Ivašku, ktorý nie je ob čanom Diakovej a dochádza 
z vä čšej vzdialenosti, boli  hlasovaním schválení všetci  
členovia DHZO  

Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  

 

K bodu č. 5: 

 Starosta obce informoval poslancov, že nako ľko obec nemá 
schválené Zásady hospodárenia s majetkom obce, je o chotný 
pripravi ť  ich návrh a to do najbližšieho zasadnutia OZ, kto ré 
sa bude kona ť vo februári 2023.  

Poslanci to berú na vedomie a dovtedy stanovujú fin ančný limit 
na bežné výdavky starostovi do výšky 3.500,- EUR vr átane a limit 
na prenájom nehnute ľnosti do doby trvania 1 mesiaca. 

O tomto poslanci hlasovali s nasledovným výsledkom:  

Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  

 

K bodu 6: 

Na základe predložených podkladov: návrhu k dodatku  č. 4 
a Oznámení o úprave cien od spolo čnosti Brantner Fatra sa 
poslanci zhodli na zvýšení dane za psa vo výške 10, 00 EUR/pes/rok 

Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  
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Po diskusii o možnostiach zníženia nákladov na vývo z odpadu, na 
základe toho, že plasty sa vo vyššej miere zálohujú  a na základe 
toho, že OZ bude h ľadať nového dodávate ľa na vývoz bio odpadu sa 
po diskusii poslanci zhodli na stanovení výšky mies tneho 
poplatku za komunálne odpady vo výške 35,00 EUR/oso ba/rok. To je  
0,09589 €/kalendárny de ň/osoba. Sadzba poplatku za drobný 
stavebný odpad bola stanovená na sumu 0,050 €/kg. P rípadné 
výnimky na zmiernenie tvrdosti zákona budú posúdené  starostom 
individuálne. 

Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  

K bodu 7: 

Starosta obce PaedDr. Branislav Kohút predniesol in formáciu zo 
stretnutia UMR ako o nástroji na získavanie dotácií . Momentálne 
je výzva na spracovanie projektovej dokumentácie a výzva na 
projekt. Ak však z nejakého dôvodu obec do piatich rokov neuspeje 
s projektom, bude musie ť dotáciu v plnej výške vráti ť. Toho sú 
si poslanci vedomí. 

Poslanci berú na vedomie informáciu o UMR a odporú čajú 
starostovi urobi ť prieskum PHZ – dokumentácia k výstavbe 
miestnych komunikácií. 

Tak isto schva ľujú podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie 
projektovej dokumentácie 

Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  

 

 

K bodu 8  : 

V diskusii vystúpil starosta, ktorý podal informáci u o kúrení 
v obecných nehnute ľnostiach. Poslanci sa boli pozrie ť do 
knižnice a posil ňovne a bolo odporu čené temperova ť všetky 
priestory na 10 stup ňov.  

Poslanec Milan Kohút sa informoval o možnosti využí vania 
priestoru posil ňovne na skúšanie pre skupinu Satelit a vystúpil 
prítomný ob čan p. Vojtech Stupák, ktorý sa informoval u starost u 
o tom, či je schválená zmena územného plánu. Starosta mu 
odpovedal, že nemá vedomos ť o tom, že by bolo nie čo také 
schválené, videl len návrh k zmene územného plánu. Taktiež sa p. 
Stupák opýtal, či a kedy bude zavesená informa čná tabu ľa 
k cyklotrase. Na to mu starosta odpovedal, že tabu ľa bude v marci 
vyvesená, momentálne h ľadáme priestor, kde to bude.  
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Starosta vyzval návrhovú komisiu a prítomných, či má ešte niekto 
záujem v diskusii vystúpi ť, nako ľko sa neprihlásil nikto, 
diskusia bola ukon čená. 

K bodu 9: 

Po vy čerpaní všetkých bodov programu ustanovujúceho zasad nutia 
starosta po ďakoval všetkým prítomným za ú časť a zasadnutie 
ukon čil. 

 

V Diakovej d ňa 14. decembra 2022 

 

Zapísala: Anna Feldsamová       
  zástupky ňa starostu       

 

 

PaedDr. Branislav Kohút 

starosta obce 

 

      

       

 

Milan Kohút,       Denisa Badá ňová 

I. overovate ľ       II. overovate ľ 


