
                                OBEC  IŇAČOVCE,  072  11  ČEČEHOV

                                                           Zápisnica
      z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.11.2014

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 :      M. Gerzanič, Ing.                         -    predseda

J. Pavliščák                                   -    člen
L. Ivanko                                       -    člen

Poslanci jednohlasne schválili.

       Za zapisovateľa sa určila sl. Alena Hrešanová, za overovateľov zápisnice p. Jaroslav 
Ferenc a p. Ladislav Ivanko.
       V ďalšom bode starosta obce odovzdal slovo p. Eštokovej, ktorá prítomných oboznámila
s rozpočtovým opatrením č. 1/2014 a návrhom rozpočtu na roky 2015, 2016 a 2017.
Poslanci jednohlasne schválili.
       V ďalšom bode sa prejednávalo :
-  odmeny poslancom OZ za činnosť počas roka 2014 vo výške 2 000,00 € - čistá mzda,
    hrubá mzda 2 765,85 €. Čiastka 2 000,00 € sa rozdelí pre všetkých poslancov OZ. 
    Poslanci jednohlasne schválili
-   poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov vo výške 7,00 € na osobu  
    Poslanci jednohlasne schválili.
-  dotácia z rozpočtu obce pre :
   -  Gréckokatolícku cirkev vo výške 500,00 € 
   -  Reformovaný cirkevný zbor vo výške 200,00 €
    Poslanci jednohlasne schválili.
-   partnerská dohoda ( návrh ) o spoločnom užívaní veci na roky 2014 -2038  
    s Gréckokatolíckou cirkvou , farnosť Iňačovce
    Poslanci jednohlasne schválili. 
-   príspevok na podporu záujmového vzdelávania vo výške 35,00 € na jedno dieťa
    Poslanci jednohlasne schválili.
-   vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra a určenie termínu konania volieb
    na deň 29.12.2014
    Poslanci jednohlasne schválili.
V rôznom sa prejednávalo :
-   preplatenie zostatku dovolenky starostu obce za rok 2014
    Poslanci jednohlasne schválili.



-   žiadosť o povolenie výstavby prístrešku – p. Miroslav Tancoš

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

Overovatelia :      p. J. Ferenc                                           Zapísala : A. Hrešanová

                              p. L. Ivanko


