OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE 141, 072 11

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 1.12.2017

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. 24/2017
6. Príkaz starostu obce na inventúru za rok 2017
- vyraďovacia komisia
- likvidačná komisia
7. Rozpočtové opatrenie č.4/2017 zo dňa 1.12.2017
8. Návrh rozpočtu obce Iňačovce na roky 2018, 2019, 2020
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Iňačovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
a roky 2019 - 2020
10. Poukážky pre dôchodcov a invalidných dôchodcov vo výške 7,00 € na osobu
11. Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva, odmena HK 30 % z ročnej hrubej
mzdy, navýšenie na 70 % k platu starostu obce od 1.12.2017 do konca volebného
obdobia
12. Darčeky pre jubilantov v sume 15,00 € na osobu a posedenie s jubilantmi
13. Dotácie z rozpočtu obce Iňačovce pre :
- Gréckokatolícku cirkev vo výške 700,00 €
- Reformovaný cirkevný zbor vo výške 300,00 €
- Futbalový klub Družstevník Iňačovce vo výške 3 000,00 €
- Zväz zdravotne postihnutých vo výške 200,00 €
- Klub dôchodcov vo výške 100,00 €
- Zväz chovateľov vo výške 200,00 €
- Poľovnícky zväz JASTRAB, Jastrabie pri Michalovciach vo výške 400,00 €
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Iňačovce na 2. polrok
2017
15. Rôzne /vianočný stolnotenisový turnaj, oslavy Silvestra, novoročný pochod
k Iňačovskej studni /
16. Diskusia
17. Návrh na uznesenie
18. 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 zapisovateľa sa určila sl. Hrešanová Alena.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa určili :
p. Paľo Miroslav 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. Rimko Marcel
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 5 : Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie č. 24/2017 bolo splnené
vo všetkých bodoch. Bod A/7 z uznesenia č. 16/2016 zo dňa 07.06.2016 ostáva do
budúcna.
K bodu 6: Príkaz starostu obce na inventúru za rok 2017, poslanci vzali na vedomie.
K bodu 7 : p. Eštoková Iveta obce prítomných oboznámila s rozpočtovým
opatrením 4/2017 zo dňa 1.12.2017. Rozpočtové opatrenie 4/2017 zo dňa
1.12.2017poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 8 : p. Eštoková prítomných oboznámila s návrhom rozpočtu na rok 2018 a roky 2019,
2020. Návrh rozpočtu obce Iňačovce na rok 2018 poslanci schválili
Hlasovanie:

za
proti
zdržal sa

5
0
0

Návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 poslanci vzali na vedomie.
K bodu 9 : p. Paľová Lenka, hlavná kontrolórka obce Iňačovce prečítala stanovisko
k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a roky 2019 a 2020, poslanci vzali na
vedomie.

K bodu 10 : Poukážky pre dôchodcov a invalidných dôchodcov vo výške 7,00 € na osobu,
poslanci schválili.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 11 : Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva, odmena HK 30 % z ročnej hrubej
mzdy, navýšenie na 70% k platu starostu obce od 1.12.2017 do konca volebného
obdobia, poslanci schválili.
Hlasovanie:

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 12 : Darčeky pre jubilantov v sume 15,00 € na osobu a posedenie s jubilantmi, poslanci
schválili.
Hlasovanie:

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 13 : Dotácie z rozpočtu obce Iňačovce pre:
- Gréckokatolícku cirkev vo výške 700,00 €
- Reformovaný cirkevný zbor vo výške 300,00 €
- Futbalový klub Družstevník Iňačovce vo výške 3 000,00 €
- Zväz zdravotne postihnutých vo výške 200,00 €
- Klub dôchodcov vo výške 100,00 €
- Zväz chovateľov vo výške 200,00 €
- Poľovnícky zväz JASTRAB, Jastrabie pri Michalovciach vo výške 400,00 €
Poslanci schválili navrhované dotácie.
Hlasovanie:

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 14: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Iňačovce na 2. polrok
2017 poslanci schválili.
Hlasovanie:

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 15: Rôzne /vianočný stolnotenisový turnaj, oslavy Silvestra, novoročný pochod
k Iňačovskej studni/. Stolnotenisový turnaj sa uskutoční 26.12.2017 v KC.
K bodu 16: V diskusii starosta prítomných informoval o výberovom konaní na pozíciu člena
MOPS, ktoré sa konalo 23.11.2017. Za členov MOPS boli vybraní títo uchádzači:
Matúš Gurguľ, Róbert Makula, Miroslav Nistor, Peter Prosták

K bodu 17: Návrh na uznesenie predložila sl. Hrešanová Alena.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 18 : Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa
poďakoval za účasť všetkým poslancom a zasadnutie ukončil.

Ľubomír Macko
starosta obce

Overovatelia zápisnice : p. Paľo Miroslav

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

p. Ivanko Daniel

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

sl. Hrešanová Alena

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

Zapísal :

