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O{j3CEC (])Jl ~ OVCťE
06ecný úrad; Ďapaiouce 136, 09405 J{o[číkgvce

IČO: 332 321 DIČ: 2020640941

UZNESENIE
číslo 03/2012 zo dňa 16. októbra 2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. berie na vedomie
1. kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ ajej výsledky,
2. správu o vyúčtovaní futbalového Turnaja mladých talentov,
3. informácie o: vykonaných prácach na rozšírení cintorína,

ukončení 2. RP protipovodňových opatrení už aj po kontrole na Úrade
vlády,
uhradení finančných prostriedkov za projekt detského ihriska z PP A
vrátane DPH,
výmene 3 ks kontajnerov 7 m3 za 6 ks 1100 litrových s firmou FURA,
možnosti zakúpiť použité svetlá na osvetlenie cintorína za 20,- €I ks,
potrebujeme 12 ks,
príprave projektu regulácie potoka ajeho rozsahu,
získaní betonárskej ocele od firmy RA VEN Slovensko na opravu mosta
pri ZŠ,
pripravovaných zmenách v možnostiach zamestnania uchádzačov
o zamestnanie,

B . sch val' uje
1. program zasadnutia,
2. zloženie návrhovej komisie: Mikuláš Fedor a Jozef Mitalčák,
3. Záverečný účet za rok 2011 bez výhrad,
4. navrhnuté zmeny v rozpočte obce pre rok 2012,
5. príspevok rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov MŠ v sume 2,- €,
6. príspevok rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov ŠKD v sume 2,- €,
7. členov kontrolnej komisie v zložení Fedor Mikuláš a Mitalčák Jozef na vykonávanie

preventívnych protipožiarnych kontrol v domoch súp. číslo 36 - 70, 154, 140 vrátane
vyšších čísel v tomto úseku v termíne do 15. novembra 2012,

8. úplne vyradiť z evidencie nákladné autá získané od HaZZ (3 ks IFA a AVIA),
v prípade záujmu rozpredať na náhradné diely alebo v celku,

9. odpredaj auta UAZ záujemcovi p. Berešovi z Michaloviec kvôli vysokej nerentabilnej
spotrebe PHM,

10. zmeny v Zásadách o úhradách za služby poskytované obcou Ďapalovce - doplnenie
položky za požičanie zbíjačky v sume 2 €/hod.,

11. použiť prebytok hospodárenia z roku 2011 vo výške 540,07 € na tvorbu rezervného
fondu.

c. ukladá
1. Pripraviť návrh rozpočtu na rok 2013 a potrebných zmien vo VZN obce tak, aby

mohli platiť od 1. januára 2013.
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D. ruší

Platnosť uznesenia Č. 01/2012 zo dňa 24. marca 2012 v bode B 11 z dôvodu nutnosti
zmien v účtovaní 2. realizačného projektu vzhľadom na použitie finančných prostriedkov
z roku 2011 do roku 2012.

v Ďapalovciach 16.10.2012

Ing. Ján Cmár
starosta obce

Tel. / Fax: 057/488 07 12
Bankové spojenie: VÚB Vranov n. T.

E-mail: obecdapalovce@stonline.sk
Číslo účtu: 20526632 / 0200


