
Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 26. marca 2013.

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
traja poslanci, p. Karas ospravedlnený pracovne - nočná služba, p. Fedor meškal.

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

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

Bod 4 Kontrolu uznesen04/2012 a 01/2013 vykonal starosta obce. Konštatoval, že uznesenie
boli prevažne splnené, niektoré body sa nerealizovali (fašiangový ples – urobila sa ná-
hradná akcia – Fašiangové posedenie pri hudbe) a kontrola dodržiavania protipožiar-
nych opatrení sa nedokončila.  Poslanci zobrali výsledky kontroly ako celok na vedo-
mie.

Bod 5 Starosta obce predložil poslancom možnosti riešenia zmien v organizačnej štruktúre aj
s následným finančným efektom (podstatné šetrenie, bude potrebné vykonať niekoľko
zmien, ktoré je dobré robiť po skončení školského roka, preto do 30.6.2013 sa zachová
tento stav, ak sa finančná situácia nezlepší, prijmu sa opatrenia, ktoré boli prejednáva-
né. Potom starosta informoval o možnostiach zamestnania cez ÚPSVaR a informoval
aj o tom, čo by sme chceli a mohli využiť. Poslanci tieto informácie zobrali na vedo-
mie.

Bod 6 Starosta obce predložil písomný materiál o zostatku na účte obce ku koncu roka 2012.
Poslanci prejednali a schválili výsledok hospodárenia a rozhodli o výške financií, kto-
ré sa prevedú do rezervného fondu obce, ostatné financie sa prenesú do rozpočtu obce
pre rok 2013 a môžu sa použiť na rekonštrukciu mosta pri Základnej škole (obec na
tento projekt dostala od firmy RAVEN Slovensko betonársku oceľ).  Potom uložili ú-
lohu p. Jenčovej spolu s p. kontrolórkou obce pripraviť záverečný účet obce za rok
2012.

Bod 7 Starosta obce predložil na prejednanie nové skutočnosti, ktoré v tejto problematike sa
za posledné obdobie dostali na riešenie. Takto bola upravená výška dotácie podľa od-
porúčania kancelárie ZMOS, starosta predložil na schválenie zmluvu o poskytovaní
finančných prostriedkov a tiež rozsah poskytovania pomoci. Potom starosta predložil
návrh úpravy položiek rozpočtu pre rok 2013 s určením výšky na novú položku a jej
krytím. Poslanci návrh prejednali a jednomyseľne schválili.

Bod 8 Starosta obce informoval o potrebe prejednania platu starostu obce podľa novely zákona
č. 253/1994 o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Poslanci prejednali
tento bod a na návrh starostu obce o zmrazení platu schválili zmenu výšky odmeny sta-
rostu obce z terajších 10 % na 7,5 %. Plat starostu obce bude od 1.4.2013 vypočítaný



podľa vzorca: 805,- (priemerná mzda v NH) x 1,49 (koeficient) x 1,075  = 1 289,40 €, čo
po zaokrúhlení je 1290,- €.
S týmto návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

Bod 9  Na návrh starostu obce boli prejednané jednotlivé akcie a dátumy ich konania. Akcie
a ich konanie boli schválené podľa uznesenia.

Bod 10 Starosta obce informoval o postupe príprav a prác na vybudovanie kanalizácie. Infor-
moval aj o získaní účelovej dotácie na dokončenie Domu smútku, oplotenie cintorína
a vybudovanie vodovodnej prípojky vo výške 10 tis. €. Informoval a poskytol doku-
menty pre prípravu regulácie potoka. Poslanci prejednali jednotlivé akcie a prijali pot-
rebné závery.

Bod 11 Starosta obce informoval o doterajších skúsenostiach a právnych záležitostiach okolo
fungovania urbariátu a problémoch s tým súvisiacich, ktoré môžu mať zlé následky na
ďalšiu činnosť a existenciu urbárskej spoločnosti. Problém bol prediskutovaný a posu-
nutý na riešenie na obecnej verejnej schôdzi.

Bod 12 Starosta obce v tomto bode informoval o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky zo
zdravotných dôvodov k 1.6.2013, predniesol Správu hlavnej kontrolórky za rok 2012,
informoval o možnosti vytvorenia miestnych akčných skupín (MAS) pre získanie fi-
nancií pre projekty v rámci programu LEADER a o potrebných krokoch pre vytvore-
nie MAS.

Bod 13 Starosta obce predložil návrh na konanie verejnej schôdze, na ktorej by sa prejednali
aktuálne problémy tohto obdobia, informovali by so občania o postupe obecného úra-
du na tento rok a prípadné ďalšie problémy a otázky. Po prejednaní bol stanovený
termín konania verejnej schôdze na deň 21. apríl 2013.

Bod 14 Starosta informoval o poruche kopírky a nerentabilnosti opravy. Poslanci schválili
nákup novej kopírky po preskúmaní trhu o najlepšej cene. Potom predložil na schvále-
nie návrh na vyradenie majetku z inventúry, ktorá bola urobená k 31.12.2012. Nako-
niec predložil návrh členenia majetku obce podľa zákona. Materiály boli jednomyseľ-
ne schválené. Na záver tohto bodu predložil starosta návrh na odpredaj akcií VVS
v takej výške, aby sa vyrovnala dlžná suma v Prima banke za spoluúčasť z projektu
Rekonštrukcie detského ihriska. Bol dohodnutý a schválený postup.

Bod 15 V diskusii sa poslanci venovali autobusovým spojom.
Bod 16 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Krivda. Poslanci návrh jednomyseľne schválili

ako celok.
Bod 17 Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a zaželal im zdravie a pokoj do ďal-

šieho života

V Ďapalovciach dňa 26. marca 2013

Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce

Overovatelia: Jozef Mitalčák .....................................................

Mikuláš Fedor .....................................................


