
Obec Daletice 

 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Daletice  

zo dňa 25. mája 2018 

o 17.30 hod v zasadačke OcÚ Daletice. 

 

 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny – príloha č. 1 

 

Program: 1.   Otvorenie, odsúhlasenie programu 

 2.   Overovatelia zápisnice 

 3.   Finančná situácia v obci 

 4.   Informácie o prebiehajúcom príprave projektu ,,Zatrúbenie  

       Daletického potoka 

 5.   Dotácia z Úradu vlády  

 6.   Dobudovanie zastávky 

 7.   Diskusia 

 8.   Záver 

 

K bodu č. 1: 

 Schôdzu obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Daniel Ščavnický. 

 

K bodu č. 2: 

 Za overovateľov zápisnice boli určení p. Javorský Ondrej a p. Pacovský Slavomír. 

Starosta obce navrhol schváliť program zasadnutia OZ. Predložený program bol schválený 

bez pripomienok. 

 

K bodu č. 3: 

 Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s finančnou situáciou obce, zo 

zostatkom na účte.  

 

K bodu č. 4: 

  Starosta obce oboznámil poslancov, s novými informáciami ohľadom zásypu resp. 

Zatrúbenia Daletického potoka. Informoval, že územné rozhodnutie k stavbe už bolo vydané. 

Momentálne sa čaká na nájomnú zmluvu od Povodia Bodrogu a Hornádu. Táto nájomná 

zmluva je potrebná k vydaniu stavebného povolenia. Podľa posledných zistení bola táto 

nájomná zmluva odoslaná na ministerstvo životného prostredia, kde ju musia podpísať 

a schváliť. Následne táto zmluva bude pripravená na podpis medzi obcou 

a vodohospodárskym podnikom. Ako náhle bude zmluva k dispozícii bude obec žiadať 

o stavebné povolenie. Po vydaní stavebného povolenia sa môže začať aj s verejným 

obstarávaním k stavbe. 

V pondelok bude aj schôdza MAS Partnerstva Bachureň, kde už budú bližšie podané 

informácie k momentálnym výzvam a k čerpaniu dotácií. 

 

K bodu č. 5: 

 Starosta obce oboznámil poslancov, že žiadosť o dotáciu na Úrad vlády SR, ktorá bola 

podaná je schválená. Úrad vlády schválil dotáciu vo výške 5000 eur. Je určená na vymaľovnie 



strechy na kultúrnom dome výmenu okapov a riniev a taktiež na vybetónovanie vstupu do 

Kultúrneho domu Daletice. Tieto finančné prostriedky už prišli na účet. V blízkej dobe sa 

dajú vypracovať ponuky firmám aby sa tieto projekty uskutočnili.  

 

K bodu č. 6 

  Starosta obce oboznámil poslancov, že tohto roku by sa v rámci VPP, ktoré už 

v obci pracuje malo dokončiť dobudovanie zastávky. Ďalej bude VPP nápomocné aj pri 

maľovaní zábradlia okolo Rímsko-katolického kostola v obci.  Ak majú poslanci ďalšie 

návrhy čo by mohli VPP ešte v obci urobiť, starosta požiadal aby predostreli svoje návrhy.   

  

K bodu č.7: 

 Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí diskutovalo o všetkých bodoch 

zapísaných v zápisnici. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Javorský Ondrej                                               ...................................... 

Pacovský Slavomír                                          ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ................................................................ 

                                                                                                         Starosta obce 

                                                                                                       Daniel Ščavnický 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


