OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE 141, 072 11

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.02.2017

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. 19/2016
6. Plán rekonštrukcie – rozšírenie Detského ihriska z dotácií z nenávratných
finančných prostriedkov bez spoluúčasti obce s firmou ENVIROTREND s.r.o.
Košice
7. Schválenie zmien v „ Povodňovom pláne záchranných prác obce Iňačovce “
8. Rekonštrukcia rómskej bytovky, resp. výstavba nových nájomných bytov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. 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
proti
zdržal sa

5
0
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. Ivanko Daniel.
K bodu 4 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení :
predseda - p. Mgr., Ing. Knežo Emil
členovia - p. Petrovčík Marek
p. Paľo Miroslav

Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 5 : Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie č. 19/2016 bolo splnené
vo všetkých bodoch. Bod A/7 z uznesenia č. 16/2016 zo dňa 07.06.2016 ostáva do
budúcna.
K bodu 6 : Plán rekonštrukcie – rozšírenie Detského ihriska z dotácií z nenávratných
finančných prostriedkov bez spoluúčasti obce firmou ENVIROTREND s.r.o.
Košice sa ruší z objektívnych dôvodov.
K bodu 7 : Zmeny v „ Povodňovom pláne záchranných prác obce Iňačovce “ poslanci
schválili. Týka sa to týchto zmien :
-

zloženie Technického štábu obce Iňačovce - namiesto nebohého p. Ferenca
Jaroslava sa členom Technického štábu obce Iňačovce stal p. Nistor Marián

-

mení sa Obvodná povodňová komisia Michalovce na Okresnú povodňovú
komisiu Michalovce ( OPK )

-

mení sa Technický štáb obvodnej povodňovej komisie Michalovce na
Technický štáb okresnej povodňovej komisie Michalovce ( TS OPK )

Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 8 : Rekonštrukciu rómskej bytovky, resp. výstavbu nových nájomných bytov poslanci
schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 9 : V rôznom vystúpil p. Bicko Milan, ktorý prítomným prezentoval svoju vlastnú
tvorbu a to výrobu stolových reklamných vlajok, zástav, potlač tričiek, športových
dresov. Jeho kvalitnú prácu ocenili mnohí primátori miest, starostovia obcí,
riaditelia športových klubov. Prizvaný bol aj farár Gréckokatolíckej cirkvi v
Iňačovciach p. Mgr. Porhinčák Tomáš, s ktorým sa prejednával termín osláv 600
výročia prvej písomnej zmienky obce.
K bodu 10 : Diskutovalo sa pri jednotlivých bodoch programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
K bodu 11 : Návrh na uznesenie predložila sl. Hrešanová Alena.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 12 : 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. Ivanko Daniel

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

sl. Hrešanová Alena

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

Zapísala :

