OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE 141, 072 11

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného 20.9.2018

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Výzva Ing. Knežo – účelová cesta Iňačovce -Zemplínska Široká
Projekt MOPS – obec Iňačovce, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1 – schváliť

7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. 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

3
0
0

K bodu 3 : Za zapisovateľku sa určila Kováčová Katarína.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa určili :
p.Mgr. Ing. Knežo Emil, p. Rimko Marcel
K bodu 4 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení :
predseda - p. Ivanko Daniel
členovia - p. Rimko Marcel
p. Mgr. Ing. Knežo Emil
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

3
0
0

K bodu 5 : Výzva Ing. Knežo – účelová cesta Iňačovce-Zemplínska Široká, zaslanie listu po
prekonzultovaní s právnikom
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

3
0
0

K bodu 6 : Projekt MOPS – kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „Miestna občianska poriadková hliadka – obec
Iňačovce“ z Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít., špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť,
zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.,
b) kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1
c) súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce
d) súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t. j. min.
5% z celkových oprávnených výdavkov
e) zabezpečenie finančných prostriedkov v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň schvaľuje financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

3
0
0

K bodu 7 : Diskusia
K bodu 8: Návrh na uznesenie predložila Kováčová Katarína
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

3
0
0

K bodu 9: Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa
poďakoval za účasť všetkým poslancom a zasadnutie ukončil

Ľubomír Macko
starosta obce
Overovatelia zápisnice : p. Mgr. Ing.Knežo Emil

Zapísala :

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

p. Rimko Marcel

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

Kováčová Katarína

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

