OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE 141, 072 11

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.09.2017

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. 23/2017
6. Rozpočtové opatrenie 3/2017 zo dňa 30.09.2017
7. List Ing. Jozefa Kneža, SHR - účelová cesta Zemplínska Široká - Iňačovce
žiadosť o odstránenie dopravného značenia
8. Odpredaj hasičského auta AVIA
9. Vyasfaltovanie výtlkov obecnej cesty smer Iňačovce – Zemplínska Široká
s 50 % refakturáciou obce Zemplínska Široká
10. Informácia – schválenie projektu ,, Miestne občianske poriadkové služby v obci
Iňačovce “
11. Neschválenie projektu ,, Detské ihrisko v obci Iňačovce “
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. 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

4
0
0

K bodu 3 : Za zapisovateľa sa určil p. Macko Ľubomír.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa určili :
p. Petrovčík Marek a p. Rimko Marcel.
K bodu 4 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení :
predseda - p. Petrovčík Marek
členovia - p. Paľo Miroslav

p. Rimko Marcel
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 5 : Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie č. 23/2017 bolo splnené
vo všetkých bodoch. Bod A/7 z uznesenia č. 16/2016 zo dňa 07.06.2016 ostáva do
budúcna.
K bodu 6 : P. Paľová Lenka hlavná kontrolórka obce prítomných oboznámila s rozpočtovým
opatrením 3/2017 zo dňa 30.09.2017. Rozpočtové opatrenie 3/2017 zo dňa
30.09.2017poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 7 : Starosta obce prečítal prítomným list Ing. Kneža Jozefa, SHR – účelová cesta
Zemplínska Široká – Iňačovce – žiadosť o odstránenie dopravného značenia.
Poslanci list Ing. Kneža Jozefa, SHR vzali na vedomie.
K bodu 8 : Starosta obce prítomných informoval o odpredaji hasičského auta AVIA.
Poslanci odpredaj hasičského auta AVIA schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 9 : Vyasfaltovanie výtlkov obecnej cesty smer Iňačovce – Zemplínska Široká
poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 10 : Starosta obce prítomných informoval o schválení projektu ,, Miestne občianske
poriadkové služby v obci Iňačovce “. Informáciu o schválení projektu ,, Miestne
občianske poriadkové služby v obci Iňačovce “ poslanci vzali na vedomie.
K bodu 11 : Starosta obce prítomných informoval o neschválení projektu ,, Detské ihrisko
v obci Iňačovce “ z dôvodu zrušenia výzvy. Informáciu o neschválení projektu
,, Detské ihrisko v obci Iňačovce “ poslanci vzali na vedomie.
K bodu 12 : Diskutovalo sa pri jednotlivých bodoch programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Starosta obce prítomným poďakoval za spoluprácu pri
prípravách ako aj v deň konania osláv 600 výročia prvej písomnej zmienky obce
Iňačovce.
K bodu 13 : Návrh na uznesenie predložila sl. Hrešanová Alena.

Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

4
0
0

K bodu 14 : Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa
poďakoval za účasť všetkým poslancom a zasadnutie ukončil.

Ľubomír Macko
starosta obce

Overovatelia zápisnice : p. Petrovčík Marek

Zapísal :

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

p. Rimko Marcel

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

sl. Hrešanová Alena

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

