
                            OBEC  IŇAČOVCE,  IŇAČOVCE  141,  072  11

                                                           Zápisnica
      z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.02.2016

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 č. 13/2015
                     6. Vydanie knižnej publikácie k 600 výročiu prvej písomnej zmienky obce 
                         Iňačovce
                     7. Deň otvorených dverí ,, KC “ občanom obce Iňačovce v spojitosti s vysviackou
                         biskupom
                     8. Návrh kronikára obce Iňačovce    
                     9. Schválenie kronikára obce Iňačovce
                   10. Návrh člena do komisie pre verejný poriadok a prácu s rómskou komunitou      
                         namiesto nebohého p. Ferenca Jaroslava              
                   11. Diskusia
                   12. Návrh na uznesenie
                   13. 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                    5
                                                 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. Ivanko Daniel a p. Mgr., Ing. Knežo Emil.
     
K bodu 4 :  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení : 

                     predseda - p. Petrovčík Marek                     
                     členovia -  p. Rimko Marcel
                                       p. Paľo Miroslav



                     Hlasovanie :       za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 5 :   Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie č. 13/2015 bolo splnené 
                     vo všetkých bodoch.

K bodu 6 :   Obec Iňačovce si v roku 2017 pripomenie 600 výročie prvej písomnej zmienky 
                     obce, pri tejto príležitosti boli pozvaní p. Dr. Molnár Martin zo Zemplínskeho       
                     múzea v Michalovciach a p. Lojan Andrej, ktorí prítomých oboznámili s históriou
                     obce a vydaním knižnej publikácie k tomuto výročiu. Poslanci vydanie knižnej
                     publikácie k 600 výročiu prvej písomnej zmienky obce Iňačovce schválili.

                     Hlasovanie :       za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 7 :   Dňa 28.05.2016 sa bude konať deň otvorených dverí ,, KC “ občanom obce 
                     Iňačovce v spojitosti s vysviackou biskupom.
                     
                     Hlasovanie :       za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 8 :  Starosta obce dal návrh na kronikára obce Iňačovce, p. Mackovú Slávku
                    riaditeľku Materskej školy Iňačovce.
               
K bodu 9 :  Kronikára obce Iňačovce p. Mackovú Slávku, riaditeľku Materskej školy 
                    Iňačovce poslanci schválili.           

                    Hlasovanie :      za                     5
                                               proti                 0
                                               zdržal sa          0

K bodu 10 : Starosta obce dal návrh na člena do komisie pre verejný poriadok a prácu 
                     s rómskou komunitou namiesto nebohého p. Ferenca Jaroslava p. Nistora 
                     Mariána. Poslanci p. Nistora Mariána schválili za člena do komisie pre 
                     verejný poriadok a prácu s rómskou komunitou.

                      Hlasovanie :    za                   5
                                               proti               0
                                               zdržal sa        0

K bodu 11 : V diskusii starosta obce prítomných informoval o ,, Voľbách do Národnej rady
                     Slovenskej republiky “, ktoré sa budú konať 05.03.2016. Okrsková volebná  
                     komisia v Iňačovciach  pre ,, Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky “ 
                     pozostáva z 15 členov a zapisovateľa. 

                     sl. Hrešanová Alena                -    zapisovateľ okrskovej volebnej komisie
                     p. Ing. Hakoš Miroslav           -   predseda okrskovej volebnej komisie
                     sl. Bc. Tirpáková Barbora      -   podpredseda okrskovej volebnej komisie



K bodu 12 : Návrh na uznesenie predložila sl. Hrešanová Alena.

                     Hlasovanie  :       za                   5
                                                  proti               0     
                                                  zdržal sa        0

K bodu 13 : Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa
                     poďakoval za účasť všetkým poslancom a zasadnutie ukončil.  

                                                                                           Ľubomír Macko
                                                                                               starosta obce

Overovatelia zápisnice : p. Ivanko Daniel                     ….........................................

                                          p. Mgr., Ing. Knežo Emil       ….........................................

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

                    
                    





       
    


