
Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 19. decembra 2011.

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, Fedor príde trochu neskôr, Zeleňák neprítomný.

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

Bod 3 Starosta obce predniesol program rokovania podľa pozvánky doručenej poslancom OZ
s tým, že ako bod 4 bude zaradený bod Kontrola uznesení, bod č. 6 vypustiť kvôli
tomu, že inventúru sme robili minulý rok a pôvodné body 4 a 5 prejednať ako body 5
a 6. Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

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

Bod 5 Starosta obce vyzval p. Jenčovú, aby predložila Návrh rozpočtu obce pre rok 2012
a návrh zmien rozpočtu 2011. Prerokovali sa spomínané návrhy. Po prerokovaní
poslanci Rozpočet obce pre rok 2012 a zmeny v rozpočte 2011 schválili. Potom p.
Jenčová predložila návrh, aby sa do majetku obce zapísal sklad na štiepku postavený
na hnojisku v hodnote 2 684,- €. Aj tento návrh bol schválený.

Bod 6 Starosta obce predložil návrhy VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok
pohrebiska. Jednotlivé časti poriadku boli prerokované, doplnené a nakoniec bolo
VZN schválené. Poslanci návrh schválili jednomyseľme.

Bod 7 Starosta obce prečítal správu Audítorky o vykonaní auditu za rok 2010. Poslanci
zobrali správu na vedomie.

Bod 8 Starosta obce informoval poslancov o vykonaní kontroly a o záveroch, ktoré
z kontroly vznikli. Aj tento materiál zobrali poslanci na vedomie.

Bod 9 Starosta obce predložil na schválenie Organizačné zabezpečenie Silvester 2011
a návrh na usporiadanie fašiangového plesu na deň 28.1.2012. Návrhy boli
prediskutované a schválené jednomyseľne.

Bod 10Starosta obce v tomto bode predložil na prejednanie možnosť odpredaja motora z IFY,
ktorú sme dostali od HaZZ, záujemca je. Odpredaj bol schválený za 350,- €. Podobne
bol schválený odpredaj Formana za 300 – 350,- € a AVIA za 500,- €. Ďalej starosta
obce predložil na posúdenie možnosť, aby sa poslanci vzdali odmien vyplývajúcich zo
zákona z dôvodu zlej finančnej situácie.

Bod 11 V diskusii sa rozprávalo o dokončení Domu smútku a doterajšom postupe výstavby.



Bod 12 Návrh na uznesenie predniesol Jozef Cmár. Poslanci návrh jednomyseľne schválili
ako celok.

Bod 13 Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a zaželal im Pokojné Vianoce
a vyzval na plnenie úloh pri príprave akcií.

V Ďapalovciach dňa 19. decembra 2011

Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce

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

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


