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U Z N E S E N I A 

z 1. mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v  Diakovej, ktoré sa konalo dňa 

 14. decembra 2022 o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Diakovej 

 

 

uznesenie k bodu č. 2   Uznesenie č. U-16/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za overovateľov zápisnice : p. Milana Kohúta a p. Denisu 

Badáňovú a za členov návrhovej komisie p. Petra Čelestiaka a p. Petra Záborského. 

Výsledok schvaľovania: 

Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

         ______________________ 

                       PaedDr. Branislav Kohút 

                   starosta obce 

 

uznesenie k bodu č. 3   Uznesenie č. U-17/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia OZ tak, ako bol uvedený v pozvánke 

Výsledok hlasovania: 

Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

          

______________________ 

                       PaedDr. Branislav Kohút 

                   starosta obce 

 

uznesenie k bodu č. 4  Uznesenie č. U-18/2022 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje funkcionárov a členov DHZO Diaková podľa predloženého 

návrhu veliteľa DHZO. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

______________________ 

                       PaedDr. Branislav Kohút 

                   starosta obce 

uznesenie k bodu č. 5  Uznesenie č. U-19/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o príprave Zásad hospodárenia 

s majetkom obce a  schvaľuje finančný limit starostovi obce vo výške 3.500,00 € na bežné 

výdavky a kompetenciu prenajímať nehnuteľnosti obce na dobu určitú v trvaní do 1 mesiaca.  

Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

______________________ 

                       PaedDr. Branislav Kohút 

                   starosta obce 

 

 

uznesenie k bodu č.6   Uznesenie č. U-20/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach  

a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, článok 3, ods. 1),  

Čl. 3 - Daň  za  psa, ods. 1. a mení a znie: 

1. Obec stanovuje sadzbu dane  za jedného  psa na kalendárny rok vo výške   10 €. 

 

ktorý znie:     Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

______________________ 

                       PaedDr. Branislav Kohút 

                   starosta obce 

 

 

uznesenie k bodu 6:   Uznesenie č. U-21/2022 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2017 o miestnych daniach  

a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, článok 5, ods. 1),  

ktorý znie:      

Čl. 5 - Miestny poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady, ods. 1         sa 

mení a znie: 

1. Obec  stanovuje  sadzbu  poplatku  vo  výške  0, 09589 €/kalendárny  deň/osobu  (na 

rok 35 € na osobu  za  kalendárny rok) pre  osoby  uvedené  v § 77 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 582/2004 Z. z. 

6.  Čl. 5 - Miestny poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady, ods. 6         

sa mení a znie: 

Obec stanovuje sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,050 €/kg. 

 

Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 ______________________ 

                       PaedDr. Branislav Kohút 

                   starosta obce 

 

 

 

uznesenie k bodu 7:   Uznesenie č. U-22/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o členstve Obce Diaková v Území 

mestského rozvoja (UMR) Turiec a odporúča starostovi urobiť prieskum PHZ - dokumentácia 

k výstavbe miestnych komunikácií a podať žiadosť o dotáciu na projektovú dokumentáciu. 

Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

   

   

 ______________________ 

                       PaedDr. Branislav Kohút 

                   starosta obce 

 

V Diakovej dňa 14. decembra 2022 
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Zapísala: Anna Feldsamová 

    zástupkyňa starostu 

 

 

Milan Kohút,       Denisa Badáňová, 

I. overovateľ       II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 


