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ZÁPISNICA

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 09. januára 2013.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1 Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Na úvod privítal
všetkých poslancov a prítomného náhradníka na poslanca OZ. Konštatoval, že OZ je
uznášania schopné, nakoľko sú prítomní traja poslanci zo štyroch, p. Fedor príde neskôr.

Bod 2 Na návrh starostu obce boli jednomyseľne do návrhovej komisie schválení poslanci Jozef
Mitalčák a Ambróz Karas. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozef Cmár a Jozef
Krivda ako nový poslanec obecného zastupiteľstva, zápisnicu zapíše starosta obce.

Bod 3 Starosta obce predložil program rokovania, pričom navrhol v bode Rôzne prejednať tie
záležitosti, ktoré do času spracovania pozvánky neboli zaznamenané a zapísané ako
samostatný bod alebo problém navrhnú prejednať poslanci. Poslanci program
jednomyseľne bez doplnkov schválili.

Bod 4 Starosta obce informoval poslancov o tom, že Bc. Jozef Zeleňák ako poslanec obecného
zastupiteľstva sa počas roka 2012 nezúčastnil ani raz na zasadaní obecného
zastupiteľstva, jeho mandát poslanca obecného zastupiteľstva zanikol. Starosta ďalej
informoval o tom, aké kroky urobil v tejto súvislosti a podľa akých zákonov sa v tomto
prípade riadil. Potom informoval o tom, ako je potrebné postupovať.  Následne privítal p.
Jozefa Krivdu ako náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva zvoleného vo voľbách
do orgánov samosprávy obce v novembri 2010. p. Jozef Krivda prijal mandát poslanca
a zložil predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Napokon mu starosta obce
odovzdal Osvedčenie za poslanca obecného zastupiteľstva v Ďapalovciach. V súvislosti
so zmenou poslanca navrhol starosta aj zrušiť komisiu pre prípravu projektov, ktorá bola
vytvorená pre p. Bc. Zeleňáka. Tento návrh bol podporený tromi hlasmi,  jeden sa zdržal
(p. Mitalčák). P. Jozefovi Krivdovi bol pridelený volebný obvod, ktorý mal predtým p.
Zeleňák.

Bod 5 Poslanci sa venovali príprave 7. fašiangového plesu a prijali závery na zabezpečenie
dôstojného priebehu plesu.

Bod 6 Starosta obce prítomným vysvetlil potrebu zmien vo VZN obce o určení výšky dotácie
pre MŠ, ŠJ a ŠKD. Predložil návrh zmien a vysvetlil postup určenia dotácie. Zmeny VZN
boli jednomyseľne schválené. Potom starosta poslancov informoval o nápočte financií
pre MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ a kapitálové výdavky, ktoré by obec mala dostať v podielových
daniach. Na základe tohto bola schválená výška dotácie na žiaka v CVĆ na území inej
obce. Poslanci  hlasovali jednomyseľne a návrhy schválili. Zároveň odporúčali starostovi
obce, aby prehodnotil so žiadateľmi o dotáciu na činnosť CVČ podmienky, za ktorých
obec prizná dotáciu a v akej výške.

Bod 7 Starosta obce predložil na prejednanie možnosť odpredať akcie VVS, a.s., ktoré obec
vlastní. Dohodnuté bolo, že akcie sa zatiaľ predávať nebudú. Prejednávala sa aj otázka
organizovania hokejového turnaja, ale toto nebolo podporené z dôvodu zlej finančnej si-
tuácie. Starosta obce informoval o záujme na odkúpenie dielov z IFY od HaZZ, boli do-
jednané predpokladané možné ceny, ktoré budú ponúknuté pri predaji. Nakoniec starosta



informoval o možnosti zľavy na nákup nového auta a podmienok, za akých by sa nákup
financoval. Nákup auta sa realizovať nebude.

Bod 8 V diskusii sa rozoberal postup p. Zeleňáka po tom, čo mu bolo oznámené, že jeho mandát
zanikol. V tejto súvislosti starosta obce predložil aj list, ktorý bol p. Zeleňákom
adresovaný Obecnému úradu v Ďapalovciach.

Bod 9 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Mitalčák. Poslanci návrh jednomyseľne schválili
ako celok.

Bod 10 Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť, poprosil, aby sa v prípade potreby
operatívne zišli k riešeniu vzniknutých problémov okolo organizácie plesu a vyzval ich
ku vzájomnej spolupráci v pokojnom a rozvážnom duchu pre rozvoj obce a spokojný
život občanov.

V Ďapalovciach dňa 09. januára 2013

Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce

Overovatelia: Jozef Cmár .....................................................

Jozef Krivda .....................................................


