
                            OBEC  IŇAČOVCE,  IŇAČOVCE  141,  072  11

                                                           Zápisnica
      z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.06.2015

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. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
                     7. Návrh záverečného účtu za rok 2014 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce 
                         k návrhu záverečného účtu za rok 2014
                     8. Schválenie zaradenia obce Iňačovce do územia verejno - súkromného
                         partnerstva tzn. že poskytuje územie obce Iňačovce pre OZ Medzi riekami 
                         ( budúcu MAS )
                     9. Schválenie dodatku k zmluve s generálnym zhotoviteľom Komunitného
                         centra v Iňačovciach firmou OHL ŽS a.s. Bratislava o predĺžení termínu
                         ukončenia stavby Komunitného centra v obci Iňačovce do konca mesiaca
                         september 2015 bez penalizácie vyplývajúcej zo zmluvy o dielo Eč : 
                         141w049/00 zo dňa 12.06.2014 o nedodržaní termínu ukončenia prác 
                         Komunitnom centre Iňačovce
                   10. Schválenie vypracovania zmluvy medzi obcou Iňačovce a TJ Družstevník o
                         bezplatnom prenájme školských šatní pre TJ Družstevník za účelom rozvoja
                         športu ( futbalu ) v obci
                   11. Vypracovanie projektu na opravu komunikácií v obci Iňačovce ako aj  
                         vybudovanie chodníkov Ing. Hrabčakom a jeho finančné vyrovnanie podľa
                         dohodnutých podmienok
                   12. Schválenie ,, Programu hospodárskeho rozvoja obce Iňačovce na roky
                         2014 – 2020 “
                   13. Diskusia
                   14. Návrh na uznesenie
                   15. Záver 
                                    
                 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli poslanci pozvaní telefonicky. 

K bodu 1 :  Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal
                    starosta obce.

K bodu 2 :  Starosta obce predložil návrh programu obecného zastupiteľstva.
                    
                    Hlasovanie :        za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0



K bodu 3 :  Za zapisovateľku sa určila sl. Hrešanová Alena.
                    Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa určili :
                    p. Rimko Marcel a p. Petrovčík Marek.
                 
K bodu 4 :  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení : 

                    predseda - p. Paľo Miroslav                     
                    členovia -  p. Ivanko Daniel
                                      p. Petrovčík Marek

                     Hlasovanie :       za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 5 :   Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie č. 9/2015 bolo splnené 
                     vo všetkých bodoch.    

K bodu 6 :   P. Eštoková Iveta oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 1/2015.
                     Poslanci rozpočtové opatrenie č. 1/2015 schválili.

                     Hlasovanie :       za                   4
                                                 proti               0
                                                 zdržal sa        0
                 
K bodu 7 :   P. Eštoková Iveta oboznámila prítomných s návrhom záverečného účtu za rok 
                     2014 a hlavná kontrolórka obce Ing. Tomášová Lenka prečítala stanovisko k  
                     záverečnému účtu za rok 2014. Rezervný fond za rok 2014 je 8 189,86 €, bude 
                     sa čerpať na kapitálové výdavky v kalendárnom roku 2015.Poslanci návrh   
                     záverečného účtu za rok 2014 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 
                     záverečného účtu za rok 2014 schválili.

                     Hlasovanie :       za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 8 :  Zaradenie obce Iňačovce do územia verejno – súkromného partnerstva tzn. že       
                    poskytuje územie obce Iňačovce pre OZ Medzi riekami ( budúcu MAS ) poslanci
                    schválili.
                           
                    Hlasovanie :        za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0
 
K bodu 9 :  Uzatvorenie dodatku k zmluve s generálnym zhotoviteľom Komunitného centra
                    v Iňačovciach firmou OHL ŽS a.s. Bratislava o predĺžení termínu ukončenia          
                    stavby Komunitného centra v obci Iňačovce do konca mesiaca september 2015
                    bez penalizácie vyplývajúcej zo zmluvy o dielo Eč : 141w049/00 zo dňa 12.06.2014 
                    o nedodržaní termínu ukončenia prác na Komunitnom centre Iňačovce poslanci
                    schválili.
                             



                    Hlasovanie :       za                    4
                                                proti                0
                                                zdržal sa         0

K bodu 10 : Vypracovanie zmluvy medzi obcou Iňačovce a TJ Družstevník o bezplatnom
                     prenájme školských šatní pre TJ Družstevník za účelom rozvoja športu ( futbalu )
                     v obci poslanci schválili.

                    Hlasovanie :       za                    4
                                                proti                0
                                                zdržal sa         0

K bodu 11 : Vypracovanie projektu na opravu komunikácií v obci Iňačovce ako aj   
                     vybudovanie chodníkov Ing. Hrabčakom a jeho finančné vyrovnanie podľa
                     dohodnutých podmienok poslanci schválili.

                     Hlasovanie :      za                    4
                                                proti                0
                                                zdržal sa         0

K bodu 12 :  ,, Program hospodárskeho rozvoja obce Iňačovce na roky 2014 – 2020 “
                      poslanci schválili.
                       
                      Hlasovanie :     za                    4
                                                proti                0
                                                zdržal sa         0

K bodu 13 :  V diskusii starosta obce prítomných informoval o výberovom konaní v rámci  
                      NP KC, ktoré sa uskutočnilo 18.06.2015 o 10,00 hod. v priestoroch Obecného        
                      úradu Iňačovce na pozíciu : 
                      - jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra ( OPKC )
                      - jedno pracovné miesto pracovníka Komunitného centra ( PKC ) 

                       Na pozíciu OPKC bola prijatá p. Mgr. Jenčíková Iveta a na pozíciu PKC bola     
                       prijatá p. Balážová Diana. Obidve nastúpia od 01.07.2015.
              
K bodu 14 :  Návrh na uznesenie predložil p. Paľo Miroslav.

                      Hlasovanie  :      za                   4
                                                  proti               0     
                                                  zdržal sa        0

K bodu 15 :   Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa
                       poďakoval za účasť všetkým poslancom a zasadnutie ukončil.  

                                                                                           Ľubomír Macko
                                                                                               starosta obce



Overovatelia zápisnice : p. Rimko Marcel                       ….........................................

                                          p. Petrovčík Marek                  ….........................................

Zapísala :                         sl. Hrešanová Alena                  ….........................................

                    
                    





       
    


