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Z á p i s n i c a  

Z 1. zasadnutia Obecného zastupite ľstva obce Diaková, 
konaného d ňa 23. 02. 2023 o 17:00 hod  v zasada čke OÚ 

Diaková 

 

Prítomní : pod ľa prezen čnej listiny 

Program : 

1)  Otvorenie 
2)  Určenie zapisovate ľa a overovate ľov zápisnice a vo ľba 

návrhovej komisie 
3)  Schválenie programu zasadnutia 
4)  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadn utia 
5)  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023-schválenie 
6)  Zásady hospodárenia s majetkom obce – prijatie zása d 
7)  Obecný mládežnícky parlament – zriadenie  
8)  Územný plán obce-informácia o stave procesu jeho ob starávania 
9)  Nájomná zmluva na pozemok pre Po ľnohospodárske družstvo SNP 

Sklabi ňa, k.ú. Záborie parc. CKN č. 98, LV 447 
10)  Žiados ť o odkúpenie pozemku k.u. Záborie, parc. číslo CKN 

č. 136/6, LV 420- Milan Zahuranec 
11)  Rôzne (závery Komisie výstavby, územného plánu a oc hrany 

životného prostredia, obecná knižnica)   
12)  Záver 

 

PRIEBEH: 

K bodu č. 1: 

1.  Zasadnutie Obecného zastupite ľstva otvoril starosta obce 
PaedDr. Branislav Kohút.  

2.   

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.  
Petra Čelestiaka, do návrhovej komisie p. Denisu Badá ňovú, p. 
Igora Kohúta 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  

 Kontrola uznesenia z mimoriadneho zasadnutia zo d ňa 
14.12.2021: 

Práca na zásadách hospodárenia – splnené - na dnešn om zasadnutí 
sú v programe  

Schválenie poplatkov za odpady a miestne dane (da ň za psa) – 
splnené 

Prieskum UMR (starosta) – v plnení 

  

K bodu č. 5: 

 Hlavná kontrolórka obce, p. Ing.  Jesenská Janka pr edniesla 
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023, vyzvala poslancov, 
aby, ak majú návrh aj na ďalšiu inú kontrolu, nech ju kedyko ľvek 
oslovia. 

O schválení plánu kontrolnej činnosti poslanci hlasovali 
s nasledovným výsledkom: 

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

 

K bodu 6: 

1.  Zásady hospodárenia s majetkom obce spracovala p. I ng. Janka 
Jesenská, poslanci ich vopred dostali na preštudova nie. 
 
Návrhová komisia po diskusii navrhla doplnenie zása d v čl.7 
bod 9: Poh ľadávky a iné majetkové práva o tieto sumy: 
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O upustení od vymáhania trvale nevymožite ľnej poh ľadávky vo či 
fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikate ľovi alebo 
právnickej osobe rozhoduje  
- starosta – pri  poh ľadávke  do  350,00 EUR vrátane 
- obecné zastupite ľstvo  pri  poh ľadávke  nad  351,00 EUR 
 
a v čl. 15, bod 2: Darovanie hnute ľného majetku:  
O darovaní hnute ľného majetku rozhoduje   
- pri zostatkovej hodnote do 50,00 EUR starosta 

- pri zostatkovej  hodnote  nad  51,00 EUR obecné  
zastupite ľstvo. 

Následne sa o uvedenom návrhu hlasovalo. 

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

 

K bodu 7: 

Starosta obce PaedDr. Branislav Kohút predniesol in formáciu 
o možnosti obce v zmysle zákona 360/2019 na zriaden ie 
mládežníckeho parlamentu v obci. 

Zloženie mládežníckeho parlamentu, spôsob ustanoven ia 
mládežníckeho parlamentu a úlohy mládežníckeho parl amentu ur čí 
obec. 
Mládežnícky parlament najmä 
a)prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení ob ce, návrhy 
iných dokumentov a opatrení prerokúvaných obecným 
zastupite ľstva, ktoré sa týkajú mládeže v obci, 
b)prerokúva s obecným zastupite ľstvom a starostom návrhy, ktoré 
sa týkajú zlepšenia práce s mládežou v obci alebo m ajú vplyv na 
mládež v obci, 
c)spolupracuje s mládežníckymi parlamentmi v iných obciach. 
Keďže je zo strany mládeže o toto záujem, navrhuje ten to 
parlament zriadi ť v zložení: Jakub Kohút, Dávid Vicá ň a Martin 
Jačmeník. Parlament sa bude stretáva ť v priestoroch obecnej 
knižnice. 
 
O zriadení mládežníckeho parlamentu v obci poslanci  hlasovali: 
Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  

 
 
K bodu 8: 

Starosta obce PaedDr. Branislav Kohút predniesol in formáciu zo 
stretnutia s Ing. Bar čiakom, ktorý je obstarávate ľom Územného 
plánu na základe zmluvy s roku 2021.Obstaranie plán u bude obec 
stá ť cca 7500,00 EUR, platby pod ľa zmluvy budú vyplácané postupne 
vždy po ukon čení súboru prác p. Bar čiakom. Ke ďže zastupite ľstvo 
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pracuje v novom zložení, Ing. Bar čiak je ochotný sa s poslancami 
stretnú ť d ňa 02.03.2023 o 16:00 hod a diskutova ť s nimi 
o územnom pláne a o práci s ním, takisto bude odpov edať 
poslancom na ich otázky.  

Poslanci berú na vedomie  informáciu o stave obstarania Územného 
plánu obce Diaková  

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

 

 

K bodu 9  : 

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy o pr enájme 
pozemku parc. CKN č.98 na LV 447, ke ďže ide o spôsob prenájmu 
z dôvodu hodného osobitného zrete ľa, zmluva bude zverejnená na 
stránke obce a zastupite ľstvo sa ňou bude zaobera ť na najbližšom 
zasadnutí Obecného zastupite ľstva ( doplni ť pod ľa Janky 
Jesenskej) 

Následne sa o uvedenom návrhu hlasovalo. 

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

 

K bodu 10  : 

Starosta obce predložil poslancom dve žiadosti o od predaj 
pozemku vo vlastníctve obce. Ide o  pozemok KN C č. 136/6 na LV 
420 a pozemok KN E č. 79.  

O obidva pozemky prejavil záujem p. Milan Zahuranec  a spolo čnos ť 
Sport service Diaková. 

Návrhová komisia odporú ča poslancom, aby sa týmto žiadostiam 
venovala Komisia výstavby, územného plánu a ochrany  životného 
prostredia na svojom najbližšom stretnutí a potom p redložila 
záver pre OZ.  

O uvedenom poslanci hlasovali: 
Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  

 

K bodu 11  : 

1.  Hlavná kontrolórka obce, Ing. Janka Jesenská žiada poslancov 
v zmysle § 18  ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a d oplnení 
niektorých zákonov   o súhlas s výkonom inej zárobkovej 
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činnosti, nako ľko je hlavnou kontrolórkou vo viacerých 
obciach.   

O uvedenej žiadosti  poslanci hlasovali: 
Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0.  

 

2.  Starosta obce informoval o zámere otvorenia obecnej  knižnice 
k dátumu 01.07.2023 a zárove ň informoval o poslancov o tom, 
že požiadal o dotáciu z Fondu na podporu umenia 8/2 022 – 
Akvizícia knižníc.  

3.  K slovu sa prihlásil p. Stupák, ktorý sa chcel info rmova ť 
o tom, ako má obec spracované VZN o chove dobytka, nako ľko 
jeho sused p. Košárik chová neprimerané množstvo do mácich 
zvierat – kráv a ošípaných,  čím ob ťažuje okolitých susedov 
nadmerným zápachom a hlukom od zvierat. Žiada infor máciu 
o tom, či je tento chov riadne prihlásený a zaevidovaný na 
RUVZ. Žiada poslancov, aby konali na náprave tejto situácie. 
Oficiálnu s ťažnos ť ale nepodáva.  

 
Po diskusii sa poslanci dohodli na tom, že  
1: upozornia písomne p. Košárika na tieto skuto čnosti 
2: spracuje sa nový návrh VZN na chov dobytka. 
Toto spracuje Komisia výstavby, územného plánu a oc hrany 
životného prostredia. 
 
O uvedenom poslanci hlasovali : 
Výsledok hlasovania: ZA – 6, proti – 0, zdržalo sa-  0. 

 

K bodu 12: 

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 23. februára 2023 

 

Zapísala: 

 

Anna Feldsamová      PaedDr. Branislav Kohút
      

zástupky ňa starostu      starosta obce 

 



 

S
t
r
a

n
a
6

 

 

     

       

 

Milan Kohút,       Peter Čelestiak, 

I. overovate ľ       II. overovate ľ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


