OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE 141, 072 11
Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.05.2015
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny.
Program : 1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Kontrola plnenia uznesenia
6. Informácia konateľa spoločnosti KP BUILDING s.r.o., ktorá realizuje stavbu
Komunitného centra Ing. Kohúta Martina k vykonávaným prácam na stavbe,
návrh riešenia spôsobu úhrady prác naviac, ktoré vznikli počas výstavby z
dôvodu nesúladu projektu s výkazom výmer
7. Schválenie audítorky obce Iňačovce v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z.
o audítoroch Ing. Nachtmannovej Marty, č. licencie 786 so sídlom Zalužice
č. 358
8. Schválenie dodatku č. 1 k ,, Bezpečnostnému projektu ochrany osobných
údajov “ v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
9. Schválenie preplatenia faktúry č. 400150036 na sumu 15 508,33 € za čiastočne
vykonané práce podľa výkazu krycieho listu čerpania zo dňa 13.04.2015
10. Schválenie, aby sa priameho rokovacieho konania podľa § 101 odst. 1 písm. b)
zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, ktoré sa bude konať dňa 27.05.2015
o 13°° hod. na Obecnom úrade Iňačovce zúčastnila firma MARKO a MARKO
s.r.o., ul. Priemyselná 3745, Bardejov pri realizácií projektu ,, Zlepšenie
energetickej hospodárnosti budovy MŠ a Obecného úradu
11. Schválenie vypracovania projektu na likvidáciu nelegálnych skládok v katastri
obce Iňačovce dipl. Ing. Ondarišinom Jánom a jeho finančné vyrovnanie
podľa zmluvných podmienok
12. Schválenie vypracovania projektu na budovanie a modernizáciu verejného
osvetlenia obce Iňačovce Ing. Alexom Michalom a jeho finančné vyrovnanie
podľa zmluvných podmienok. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2 Op KaHR na realizáciu projektu s názvom : Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia obce Iňačovce, ktorý je realizovaný Obcou Iňačovce.
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia NFP
13. Schválenie stavebného dozora Ing. Cibereho Juraja pri realizácií projektu
,, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ a Obecného úradu“ a jeho
finančné vyrovnanie podľa zmluvných podmienok
14. Schválenie vypracovania ,, Programu hospodárskeho rozvoja obce Iňačovce
na roky 2014 – 2020 “
- Stratégiu SR pre integráciu Rómov obce Iňačovce do roku 2020
Ondarišinovou Ivetou a jej finančné vyrovnanie podľa zmluvných podmienok
15. Diskusia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver

Na zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva boli poslanci pozvaní telefonicky.
K bodu 1 : Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal
starosta obce.
K bodu 2 : Starosta obce predložil návrh programu obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 3 : Za zapisovateľku sa určila sl. Hrešanová Alena.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa určili :
p. Mgr., Ing. Knežo Emil a p. Paľo Miroslav.
K bodu 4 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení :
predseda - p. Rimko Marcel
členovia - p. Ivanko Daniel
p. Paľo Miroslav
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 5 : Predchádzajúce uznesenie č. 8/2015 bolo splnené v bodoch 1 – 8, bod 9 splnený
čiastočne, úloha trvá naďalej, ktorá bude ukončená v mesiaci máj.
K bodu 6 : Konateľ spoločnosti KP BUILDING s.r.o., ktorá realizuje stavbu Komunitného
centra Ing. Kohút Martin prítomných informoval :
- o značnom časovom sklze vykonaných prác na Komunitnom centre
Túto informáciu poslanci zobrali na vedomie.
- o spôsobe úhrady prác naviac, ktoré vznikli počas výstavby Komunitného centra
z dôvodu nesúladu projektu s výkazom výmer
Spôsob úhrady prác naviac poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 7 : Audítorku obce Iňačovce v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o audítoroch
Ing. Nachtmannovú Martu, č. licencie 786 so sídlom Zalužice č. 358 poslanci
schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 8 : Dodatok č. 1 k ,, Bezpečnostnému projektu ochrany osobných údajov “ v zmysle
zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 9 : Preplatenie faktúry č. 400150036 na sumu 15 508,33 € za čiastočne vykonané
práce podľa výkazu krycieho listu čerpania zo dňa 13.04.2015 poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 10 : Priameho rokovacieho konania podľa § 101 odst. 1 písm. b) zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní, ktoré sa bude konať dňa 27.05.2015 o 13°° hod. na
Obecnom úrade Iňačovce sa zúčastní firma MARKO a MARKO s.r.o., ul.
Priemyselná 3745, Bardejov pri realizácií projektu ,, Zlepšenie energetickej
hospodárnosti budovy MŠ a Obecného úradu poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 11 : Vypracovanie projektu na likvidáciu nelegálnych skládok v katastri obce
Iňačovce dipl. Ing. Ondarišinom Jánom a jeho finančné vyrovnanie podľa
zmluvných podmienok poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 12 : Vypracovanie projektu na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia obce
Iňačovce Ing. Alexom Michalom a jeho finančné vyrovnanie podľa zmluvných
podmienok, predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na
realizáciu projektu s názvom : Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia
obce Iňačovce, ktorý je realizovaný Obcou Iňačovce, zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia NFP poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 13 : Ing. Cibere Juraj – stavebný dozor pri realizácií projektu ,, Zlepšenie
energetickej hospodárnosti budovy MŠ a Obecného úradu “ a jeho finančné
vyrovnanie podľa zmluvných podmienok poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti

4
0

zdržal sa

0

K bodu 14 : Vypracovanie ,, Programu hospodárskeho rozvoja obce Iňačovce na roky
2014 – 2020 “
Stratégiu SR pre integráciu Rómov obce Iňačovce do roku 2020 Ondarišinovou
Ivetou a jej finančné vyrovnanie podľa zmluvných podmienok poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 15 : Do diskusie sa nezapojil žiaden poslanec obecného zastupiteľstva.
K bodu 16 : Návrh na uznesenie predložil p. Rimko Marcel.
K bodu 17 : Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný,
starosta obce sa poďakoval za účasť všetkým poslancom a zasadnutie ukončil.

Ľubomír Macko
starosta obce

Overovatelia zápisnice : p. Mgr., Ing. Knežo Emil

Zapísala :

….........................................

p. Paľo Miroslav

….........................................

sl. Hrešanová Alena

….........................................

V druhom bode sa určila zapisovateľka sl. Alena Hrešanová
Do návrhovej komisie boli zvolení :
M. Gerzanič, Ing.
J. Pavliščák
L. Ivanko
Poslanci jednohlasne schválili.

- predseda
- člen
- člen

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
p. L. Ivanko

Zapísala : A. Hrešanová

