OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE , 07211

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného 13.12.2018
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Iňačovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019,
a roky 2020 a 2021
6. Návrh rozpočtu obce Iňačovce na roky 2019, 2020, 2021
7. Návrh na schválenie: Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov obce
Iňačovce
8. Schválenie členov komisií
9. Darčeky pre jubilantov v sume 15,00 € na osobu a posedenie s jubilantmi
10. Rôzne /vianočný stolnotenisový turnaj, oslavy Silvestra, novoročný pochod
k Iňačovskej studni /
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou.
K bodu 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce
p. Ľubomír Macko
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 Kováčová Katarína.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
sa určili: p. Ivanko Daniel a p. Kendereš Šimon

K bodu 4 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení :
predseda - p. Ferenc Ladislav
členovia - p. Ing. Mgr. Knežo Emil
p. Drahňovský Stanislav
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 5: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Iňačovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019
a roky 2020 a 2021 berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
K bodu 6: Rozpočet obce Iňačovce na rok 2019 obecné zastupiteľstvo schválilo
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

Berie na vedomie návrh rozpočtu obce Iňačovce, na roky 2020 a 2021.
K bodu 7: Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov obce Iňačovce obecné
zastupiteľstvo schválilo
Hlasovanie :

za

5

proti
zdržal sa

0
0

K bodu 8: Schválenie členov komisií:
Komisia pre vzdelávanie a kultúru – člen : Kutášová Katarína, Pavlíková Martina
Komisiu pre šport – člen: Oláh Milan, Pavlík Marcel
Komisiu pre osvetu a životné prostredie- člen: Kokolus Marián, Treľová Silvia
Komisiu ochrany verejného poriadku a prácu s rómskou komunitou- člen: Tancoš
Miroslav, Kalai Bartolomej
5. Komisiu finančnú a inventarizačnú-člen: Rimko Marcel, Petrovčík Marek
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 9: Darčeky pre jubilantov v hodnote 15 € na osobu obecné zastupiteľstvo schválilo
Hlasovanie :

za

5

proti
zdržal sa

0
0

K bodu 10: Rôzne: Vianočný stolnotenisový turnaj, novoročný pochod k Iňačovskej studni,
oslavy Silvestra, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.
K bodu 11. Diskusia
K bodu 12: Návrh na uznesenie predložila Kováčová Katarína
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
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: Ivanko Daniel
Kendereš Šimon

