
Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach 
 
 

ZÁPISNICA 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 
dňa 12. januára 2011. 

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:  podľa priloženej pozvánky 
 
Bod 1 Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Na úvod privítal všet-

kých poslancov. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní traja pos-
lanci z piatich, p. Mitalčák je pre PN ospravedlnený, p. Zeleňák sa opsravedlnil, je 
v Bratislave.  

 

Bod 2 Na návrh starostu obce boli jednomyseľne do návrhovej komisie schválení poslanci Jozef 
Cmár a Mikuláš Fedor,. Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozef Cmár a Ambroz 
Karas, zápisnicu zapíše starosta obce. 

 

Bod 3 Starosta obce predložil program rokovania, pričom navrhol v bode Rôzne prejednať VZN 
o zápise do 1. ročníka a príspevok na zápis (p. riaditeľka neskoro požiadala o zaradenie 
tohto bodu) a prejednanie problému okolo doplnenia komisií obecného zastupiteľstva 
o Komisiu na ochranu verejného záujmu s vysvetlením starostu obce o zaradení tohto bo-
du. Poslanci program jednomyseľne bez doplnkov schválili. 

 

Bod 4 Starosta informoval o školení organizovanom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo 
Vranove nad Topľou o zmenách zákona o zamestnanosti č. 5/2004 Zb. Na základe toho 
informoval o tom, že doteraz zaradení nezamestnaní na vykonávanie aktivačnej činnosti 
alebo malých obecných služieb už nebudú môcť byť zaradení kvôli zmenám v zákone, 
navrhol riešenie: zamestnať postupne 1 nezamestnaného podľa § 50i zákona 5/2004 Zb. 
od 1.2.2011 a ak to dovolí ÚPSVaR, zamestnať 2 nezamestnaných od 1.4.2011 podľa § 
50j. Ak to ÚPSVaR nedovolí, zamestnať týchto dvoch od 1.3.2011. S týmto návrhom 
poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.  

 

Bod 5 Starosta obce poslancom predložil návrh potrebných úkonov, ktoré je pri príprave plesu 
urobiť. Poslanci sa príprave 4. fašiangového plesu venovali a prijali závery na zabezpe-
čenie dôstojného priebehu plesu. 

 

Bod 6 Starosta obce predložil poslancom ponuku skupiny východ Rádia EUROPA 2 na organi-
zovanie diskotéky v našej obci. Tento bod sa prejednal spoločne so záujemcom 
o organizáciu a boli prijaté závery podľa uznesenia. 

 

Bod 7 Starosta obce prítomným predniesol návrh VZN obce  o zápise dieťaťa na plnenie povin-
nej školskej dochádzky, ktoré je potrebné podľa školského zákona prijať. Poslanci 
s návrhom súhlasili a jednomyseľne ho schválili. Starosta obce potom predložil žiadosť 
riaditeľky ZŠ o príspevok na zápis deti do 1. ročníka. Navrhol zároveň podobne ako po 
iné roky schváliť výšku príspevku v sume 4,- Eur na žiaka. Poslanci tento návrh jedno-
myseľne schválili. Zároveň starosta obce navrhol, aby v prípade požiadavky bol vyplate-
ný aj príspevok na karneval (do dňa zasadania ešte nie je takáto požiadavka). Nakoniec 
predložil starosta návrh na zradenie Komisie pre ochranu verejného záujmu, zdôvodnil aj 
legislatívnu potrebu, úlohu komisie  a zloženie komisie tak, ako to ukladá zákon. Na ná-
vrh poslancov komisia bude zložená zo všetkých členov zastupiteľstva, jej predsedom 
bude Jozef Cmár. Uznesenie bolo prijaté formou doplnku  uznesenia z 1. zasadania obec-
ného zastupiteľstva. 
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Bod 8  V diskusii nevystúpil nikto. 
 

Bod 9 Návrh na uznesenie predniesol Mikuláš Fedor. Poslanci návrh jednomyseľne schválili 
ako celok. 

 

Bod 8 Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a poprosil, aby sa v prípade potreby ope-
ratívne zišli k riešeniu vzniknutých problémov okolo organizácie plesu alebo pri organi-
zácii diskotéky.  

 
V Ďapalovciach dňa 12. januára 2011  
 
Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce 
 
 
Overovatelia: Ambroz Karas   ..................................................... 

 
  Jozef Cmár   ..................................................... 
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