
Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 13. decembra 2012.

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, Bc. Zeleňák neprítomný, ospravedlnený.

Bod 2 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ambróz Karas a Jozef Mitalčák, zápisnicu
zapíše starosta obce. Do návrhovej komisie boli na návrh starostu obce jednomyseľne
schválení poslanci Mikuláš Fedor a Jozef Cmár.

Bod 3 Starosta obce predniesol program rokovania podľa pozvánky doručenej poslancom
OZ. Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

Bod 4 Kontrolu uznesenia vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenie bolo splnené.
Poslanci zobrali výsledky kontroly ako celok na vedomie.

Bod 5 Starosta obce prečítal správu audítorky o vykonaní auditu za rok 2011. Poslanci
zobrali správu na vedomie.

Bod 6 Starosta obce predložil Návrh rozpočtu obce pre rok 2013, ktorý poslanci dostali aj
písomne. Návrh bol prerokovaný. Po prerokovaní poslanci Rozpočet obce pre rok
2013 schválili. Potom starosta na základe memoranda podpísaného medzi ZMOS
a Vládou SR predložil návrh na zmenu platu hlavnej kontrolórky obce tak, aby jej
nebola vyplácaná 30 % odmena. Aj tento návrh bol schválený.  Nakoniec na základe
finančnej situácie, v ktorej sa obec nachádza, sa poslanci vzdali nároku na odmenu za
prácu poslanca obecného zastupiteľstva.

Bod 7 Starosta obce predložil návrhy VZN, ktoré je potrebné pre platnosť od 1.januára 2013
prejednať. Materiál bol predložený písomne alebo sa projektorom priamo pri
prejednávaní premietal a zároveň sa zapracovávali schválené zmeny a návrhy.
Poslanci návrhy schválili jednomyseľne.

Bod 8 Starosta obce predložil aj návrh Rokovacieho poriadku z toho dôvodu, že starý
Rokovací poriadok obsahoval už neplatné citácie zákonov. Rokovací poriadok bol
jednomyseľne schválený.

Bod 9 Starosta obce informoval poslancov o stave vykonania kontroly na dodržiavanie
protipožiarnych opatrení. Navrhol postup dokončenia kontroly. Aj tento materiál
zobrali poslanci na vedomie.

Bod 10 Starosta obce predložil na schválenie Organizačné zabezpečenie Silvester 2012.
Návrh bol prediskutovaný a schválený jednomyseľne. Starosta obce tiež predložil
návrh na usporiadanie fašiangového plesu na deň 26.1.2013 a oboznámil poslancov so
žiadosťou obce Rafajovce o prenájom sály KD na organizovanie plesu, ktorého
výťažok sa má použiť na opravu kaplnky v Rafajovciach. Tieto návrhy boli dôkladne
prejednané aj s možnými rizikami a bol prijatý jednomyseľne záver podľa uznesenia.



Bod 11 Starosta obce v tomto bode predložil na schválenie vykonanie inventúry majetku obce
ku dňu 31.12.2013. Návrh bol jednomyseľne schválený.

Bod 12 V tomto bode starosta obce informoval o začiatku aktivačnej činnosto na obdobie
1.1.- 31.3.2013, o zapojení uchádzačov o zamestnanie na vykonávanie malých
obecných služieb, o ponuke a podmienkach na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
o ponuke a cene na usporiadanie Vianočného koncertu v našej obci. Starosta
informoval o stave s odpredajom nepotrebnej a nefunkčnej techniky, kde navrhol
vyradiť krovinorez Honda a Dolmar (nefunkčné) z inventúry a zaradiť kardanový
hriadeľ na traktor dĺžky 90 cm, ktorý sa za krovinorezy vymenil. Jeho hodnota je 120,-
€. Bol schválený aj odpredaj Formana za 100,- € vzhľadom k veľkým nákladom
záujemcu na opätovné prohlásenie auta. Poslanci sa dohodli, že ak by mali vzniknúť
problémy kvôli osobným nepoužívaným autám, treba ich definitívne vyradiť
z evidencie a nechať zošrotovať.

Bod 13 V diskusii sa rozprávalo o spolupráci s rím.- kat. farským úradom pri organizovaní
vysielacej svätej omše, ktorú v našom kostole dňa 16.12.2012 bude slúžiť pomocný
biskup Košickej arcidiecézy Stanislav Stolárik. Diskutovalo sa aj o stave zimnej
údržby na ceste 3. triedy smerom do Stropkova.

Bod 14 Návrh na uznesenie predniesol Mikuláš Fedor. Poslanci návrh jednomyseľne schválili
ako celok.

Bod 15 Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a zaželal im Pokojné Vianoce
a vyzval na plnenie úloh pri príprave akcií.

V Ďapalovciach dňa 13. decembra 2012

Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce

Overovatelia: Ambróz Karas .....................................................

Jozef Mitalčák .....................................................


