Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 21. decembra 2010.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Bod 1 Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Na úvod privítal
všetkých prítomných. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní
štyria poslanci z piatich (p. Zeleňák sa ospravedlnil).
Bod 2 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozef Cmár a Jozef Mitalčák, zápisnicu
zapíše starosta obce. Do návrhovej komisie boli na návrh starostu obce jednomyseľne
schválení poslanci Mikuláš Fedor a Ambroz Karas.
Bod 3 Starosta obce predniesol program rokovania (podľa pozvánky doručenej poslancom
OZ). Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
Bod 4 Starosta obce predložil poslancom prehľad o tom, ako boli obci prideľované finančné
prostriedky z daňového úradu ako podiel dane FO za roky 2008, 2008 a 2010. Konštatoval, že v roku 2010 obec dostala menšie dane o čiastku, ktorá v bývalých Slovenských korunách predstavuje 1 milión. Potom vyzval p. Jenčovú, aby predniesla návrh
rozpočtu na rok 2011. Pri prejednávaní boli otázky poslancov hneď zodpovedané buď
p. Jenčovou alebo p. starostom. Návrh rozpočtu bol prejednaný a jednomyseľne
schválený.
Bod 5 Starosta obce predložil návrh na vykonanie inventúry k 31.12.2010 a zároveň predložil
návrh na zloženie jednotlivých dielčích komisií. Na návrh poslancov bola celková riadiaca komisia zložená a schválená z poslancov obecného zastupiteľstva. Bol schválený aj celý návrh na vykonanie inventúry majetku.
Bod 6 Starosta obce predložil návrh, aby sa riadne zasadania obecného zastupiteľstva konali
v mesiacoch január, apríl, august a december príslušného roka. Medzi tým budú zvolávané mimoriadne zasadnutia na preriešenie dôležitých a potrebných akcií
a problémov. Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
Bod 7 Starosta obce predložil poslancom návrh Organizačného zabezpečenia Silvestra 2010,
ktorý poslanci prejednali doplnili a nakoniec jednomyseľne schválili. Potom sa prejednalo na návrh starostu obce, aby sa fašiangový ples organizoval v zaužívanom termíne a tohto roku to vychádza na deň 29. január 2011. Predbežne bolo dohodnuté
vstupné na osobu vo výške 15,- EUR. O ostatných potrebách organizácie plesu sa rozhodne v januári.
Bod 8 Starosta obce informoval v tomto bode poslancov o riešení situácie z hľadiska personálnych zmien v Materskej škole po odchode p. Dubasovej, ktorá bola uvoľnená na
výkon volenej funkcie (bola zvolená za starostku obce v Rafajovciach). Na jej miesto
nastúpi Jana Babinská, ktorá mala u nás podanú žiadosť a po jej prijatí podľa § 50i zákona č. 5/2004 nám bude ÚPSVaR preplácať časť jej mzdy. Poslanci túto informáciu
zobrali na vedomie.
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Bod 9 V diskusii sa p. Mitalčák informoval o možnostiach poskytovať mladým priestory pre
stretávanie sa a akou formou by sa to dalo. Bol oboznámený, že už v minulých rokoch
bol prijatý záver o poskytovaní priestorov na zábavy, diskotéky, klub a pod. ale nenašiel sa nikto, kto by si to zobral na starosť a niesol za to aj zodpovednosť. Aj teraz bolo odporúčané p. Mitalčákovi, že sa mu to s mladými podarí dojednať, priestory poskytnuté budú.
Bod 10 Návrh na uznesenie predniesol Mikuláš Fedor. Poslanci návrh jednomyseľne schválili
ako celok.
Bod 16 Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť, zaželal im zdravie a pokoj, príjemné prežitie Vianočných sviatkov a poprosil, aby si každý splnil úlohy pri príprave
a organizácii Silvestra 2010.

V Ďapalovciach dňa 21. decembra 2010

Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce

Overovatelia: Jozef Cmár
Jozef Mitalčák
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