Obecné zastupiteľstvo v Ďapalovciach

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 16. októbra 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
štyria z piatich poslancov, p Zeleňák sa neozval.
Bod 2 Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ambróz Karas a Jozef Cmár, zápisnicu
zapíše starosta obce. Do návrhovej komisie boli na návrh starostu obce jednomyseľne
schválení poslanci Mikuláš Fedor a Jozef Mitalčák.
Bod 3 Starosta obce predniesol program rokovania (podľa pozvánky doručenej poslancom
OZ navrhol doplniť ako nový bod 6 Schválenie zmien rozpočtu za rok 2012, ostatné
body sa o jednu pozíciu posunú). 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 Záverečný účet obce a odpovedala na
otázky poslancov. Po prerokovaní poslanci Záverečný účet schválili bez výhrad.
Bod 6 Starosta obce vyzval znovu p. Jenčovú, aby poslancov oboznámila s dôvodmi zmien
rozpočtu, ktorých návrh bol poslancom písomne doručený pred zasadaním OZ. Návrh
zmien bol prejednaný a nakoniec jednomyseľne schválený.
Bod 7 Poslancom bola predložená správa o financovaní TMT. Správu zastupiteľstvo zobralo
na vedomie.
Bod 8 Starosta obce predložil návrhy riaditeliek ZŠ a MŠ o výške príspevku rodičov na
prevádzku MŠ a ŠKD. Po prejednaní poslanci návrhy schválili.
Bod 9 Starosta obce informoval poslancov o úlohe, ktorú musí obec plniť v súvislosti so
začiatkom topnej sezóny. Takto bola ustanovená kontrolná komisia a určené domy,
v ktorých sa kontrola uskutoční. Aj tento bod bol jednomyseľne schválený.
Bod 10 Starosta obce predložil na posúdenie ďalšiu potrebu držania nákladných aut IFA,
ktoré obec dostala od HaZZ vzhľadom na ich jednoúčelovosť a nerentabilnosť pre iné
účely. Poslanci rozhodli o trvalom vyradení vozidiel z evidencie a autá rozpredať na
súčiastky alebo v celku, v prípade nezáujmu odovzdať do zberu.
Bod 11 Starosta obce predložil na doplnenie položky za požičanie zbíjačky v sume 2,- €/hod.
do Zásad o úhradách za služby. Po prejednaní bola zmena jednomyseľne schválená.
Bod 12 Starosta obce v tomto bode podal informácie poslancom o vykonaných prácach na
rozšírenom cintoríne, o ukončení 2. Realizačného projektu protipovodňových opatrení
už aj po kontrole na Úrade vlády, o úhrade finančných prostriedkov z PPA za zrealizovanie projektu Rekonštrukcie detského ihriska, o výmene kontajnerov s firmou Fúra
za 1100 l kontajnery, o možnosti zakúpiť použité svetlá na cintorín – boli úspornejšie,

dnes na cintoríne máme 125 W svietidlá, o príprave projektu regulácie potoka
a o úspešnosti projektu od firmy RAVEN – dodávka betonárskej ocele na opravu mosta pri ZŠ. Poslanci k jednotlivým informáciám zaujali stanovisko a prijali potrebné závery.
Bod 13 V tomto bode nebolo prejednávané nič.
Bod 14 V diskusii sa p. Cmár informoval o tom, ako stojí príprava kanalizácie. Odpovedal mu
starosta obce.
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
ďalšieho života.

V Ďapalovciach dňa 16. októbra 2012
Zápisnicu zapísal: Ing. Ján Cmár, starosta obce

Overovatelia: Ambróz Karas
Jozef Cmár
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