
                                OBEC  IŇAČOVCE,  072  11  ČEČEHOV

                                                           Zápisnica
      z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.12.2012

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny.

Zasadnutie otvoril starosta obce, ktorý prítomných oboznámil s programom.
      V druhom bode sa volila návrhová komisia.
Do návrhovej komisie boli zvolení :      J. Pavliščák                                   -    predseda

M. Gerzanič, Ing.                         -    člen
J. Ferenc                                        -    člen

Poslanci jednohlasne schválili.

       Za zapisovateľa sa určila sl. Alena Hrešanová, za overovateľov zápisnice p. Martin
Gerzanič, Ing. a p. Jaroslav Ferenc. 
       V ďalšom bode starosta odovzdal slovo p. Eštokovej a p. Kolibašovi, Ing. hlavnému
kontrolórovi obce. P. Eštoková prítomných informovala, že k návrhu rozpočtu obce 
a programového rozpočtu obce na roky 2013, 2014 a 2015 neboli žiadne pripomienky zo
strany občanov obce. Poslanci rozpočet obce a programový rozpočet obce na roky 2013, 2014
a 2015 jednohlasne schválili.
Po vystúpení p. Eštokovej starosta odovzdal slovo p. Kolibašovi, Ing. hlavnému kontrolórovi
obce, ktorý prítomným prečítal stanovisko k rozpočtu obce a programového rozpočtu obce 
na roky 2013, 2014 a 2015. 
Poslanci jednohlasne schválili.
        V ďalšom bode starosta prítomných informoval, že k návrhom VZN obce Iňačovce 
č. 1 – 4/2013 neboli žiadne pripomienky zo strany občanov.  Poslanci VZN obce Iňačovce
č. 1 – 4/2013 a novelu Internej smernice jednohlasne schválili. Prejednával sa tiež plat
starostu obce na rok 2013.
Plat starostu obce na rok 2013 ostáva na úrovni roku 2012, vo výške 1 955 €.
Poslanci jednohlasne schválili.
V rôznom sa prejednávalo :
- vianočné poukážky pre dôchodcov vo výške 6,64 € - poslanci jednohlasne schválili
- vianočný stolnotenisový turnaj - 25.12.2012
- oslavy Silvestra a privítanie Nového roku 2013
- Novoročný pochod k Iňačovskej studni

V ďalšom bode p. Pavliščák prečítal návrh na uznesenie, ktorý poslanci schválili a je súčasťou
tejto zápisnice.
         Na záver sa p. starosta prítomným poďakoval a zasadnutie ukončil.



Overovatelia :      p. M. Gerzanič, Ing.                                    Zapísala : A. Hrešanová

                              p. J. Ferenc


