
Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach

ZÁPISNICA

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 6. júna 2012.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: podľa priloženej pozvánky

Bod 1 Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Na úvod privítal
všetkých poslancov. Konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní
štyria poslanci z piatich, p. Zeleňák sa neospravedlnil.

Bod 2 Na návrh starostu obce boli jednomyseľne do návrhovej komisie schválení poslanci Jozef
Mitalčák 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 7 prejednať to, čo
prišlo po odoslaní pozvánky na zasadanie zastupiteľstva. Poslanci program jednomyseľne
schválili.

Bod 4 Starosta obce informoval o novele zákona č. 253/1994 o platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest a o potrebe prejednania platu starostu obce podľa tohto zákona.
Poslanci prejednali tento bod a potvrdili plat starostu obce podľa doterajšieho výpočtu,
t.j.: 786,- (priemerná mzda v NH) x 1,49 (koeficient) x 1,1 (10% navýšenie) = 1 289 €.
S týmto návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

Bod 5 Starosta obce poslancov informoval o predbežnom záujme na prenájom priestorov
zbrojnice na účely podnikania v oblasti služieb (kaviareň, obchod). Poslanci tento návrh
prejednali a jednomyseľne schválili predbežný súhlas na prenájom s tým, že konkrétne
podmienky sa dohodnú , ak sa nájomca rozhodne priestory prenajať..

Bod 6 Starosta obce v tomto bode predložil na prejednanie prípravu  a organizáciu Turnaja
mladých talentov. Poslanci prejednali potrebné náležitosti, prijali postup a termíny
prípravy a usporiadania turnaja.

Bod 7 V tomto bode sa poslanci zaoberali problémami, ktoré im predložil starosta obce:
- žiadosť o odkúpenie osobných áut FORMAN – keďže už viac ako rok sa

nepoužívajú, poslanci schválili odpredaj jedného za 200,- €, obidva spolu za 300,- €,
- žiadosť o odkúpenie nadbytočných pneumatík z dovezených áut IFA – schválený bol

predaj 4 ks za cenu 10,- € za kus.
Tieto odpredaje budú zrealizované tak, že kúpna zmluva bude v hodnote 1 €, zvyšok bude
pre obec odpracované takých činnostiach, ktoré obec plánuje zrealizovať (čistenie
priekop, budovanie plota okolo cintorína a pod.).

Bod 8 V diskusii poslanci diskutovali o nedostatočnom zásobovaní v prevádzke COOP Jednota
a to tak v kvalite ako aj v kvantite produktov.

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

Bod 10 Na záver starosta poďakoval prítomným za účasť a poprosil, aby si zodpovedne plnili
úlohy pri píprave TMT.



V Ďapalovciach dňa 6. júna 2012

Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce

Overovatelia: Ambroz Karas .....................................................

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


