
Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach

ZÁPISNICA

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 24. marca 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
traja poslanci, p. Mitalčák ospravedlnený, Bc. Zeleňák neospravedlnený, neozval sa.

Bod 2 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jozef Cmár a Ambróz Karas, 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 predložil správu o vyúčtovaní fašiangového plesu a hokejového turnaja a
podal návrh na schválenie príspevku obecného úradu pre organizovanie týchto akcií.
Návrh bol prejednaný a jednomyseľne schválený.

Bod 6 Starosta obce predložil písomný materiál o zostatkoch na účtoch obce ku koncu roka
2011. Poslanci prejednali a schválili výsledok hospodárenia.  Potom uložili úlohu p.
Jenčovej spolu s p. kontrolórkou obce pripraviť záverečný účet obce za rok 2011.

Bod 7 Starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2012, ktorá bola vyvolaná
spresnením údajov z KŠÚ a zaradením prebytku hospodárenia za rok 2011. Poslanci
návrh prejednali a jednomyseľne schválili.

Bod 8 Starosta obce predložil návrh na zmeny v Zásadách o úhradách za služby podľa toho,
ako sa ukázala potreba z predchádzajúceho obdobia vyvolaná zvýšením ceny hlavne
motorovej nafty. Návrh bol prejednaný a jednomyseľne schválený.

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 určitých možnostiach získať prostriedky na kanalizáciu,
možno vodovod. Poslanci sa dohodli, že ak by boli možnosti aktuálne, obec by sa do
týchto investičných akcií zaradila. Potom ďalej starosta navrhol, aby sa hlavná inves-
tičná činnosť tohto roku sústredila na dokončenie Domu smútku, oplotenie cintorína
a prípadne podľa možnosti prestavanie priekop na vrchnej ulici tak, aby splývali
s cestou a zároveň by sa kanály vyspadovali. Poslanci sa na tomto postupe zhodli.

Bod 11 Starosta obce predložil návrh na konanie verejnej schôdze, na ktorej by sa prejednal
postup pri tvorbe nájomných zmlúv na hrobové miesta a poplatky za cintorínske služ-
by, ďalej problémy okolo divokých skládok a prípadné ďalšie problémy. Po prejedna-
ní bol stanovený termín konania verejnej schôdze na deň 22. apríl 2012.



Bod 12 Starosta obce v tomto bode predložil na prejednanie niekoľko návrhov:
výmenu veľkých kontajnerov na cintoríne za menšie 1 100 litrové (odpredaj

a zakúpenie nových), ktoré by sa dali lepšie zakomponovať do prostredia tak, aby
nerušili etetickosť prostredia a plnili účel,

informoval o zrealizovaní prác v rámci 2. Realizačného projektu protipovodňo-
vých opatrení,

informoval o podmienkach, ktoré stanovil ÚPSVaR, pre zamestnávanie nezamest-
naných v rámci zákona 5/2004,

Rozhodnutia poslancov k týmto bodom sú v uznesení.
Bod 13 V diskusii sa poslanci venovali dofinancovaniu dostavby domu smútku.
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 zdravie a pokoj do ďal-

šieho života

V Ďapalovciach dňa 24. marca 2012

Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce

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

Ambróz Karas .....................................................


