
                            OBEC  IŇAČOVCE,  IŇAČOVCE  141,  072  11

                                                           Zápisnica
 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.02.2015

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program :   1. Otvorenie zasadnutia
                     2. Schválenie programu zasadnutia 
                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
                     4. Voľba návrhovej komisie
                     5. Správa starostu obce k priebehu výstavby Komunitného centra v obci Iňačovce
                     6. Schválenie právneho zástupcu obce na zastupovanie v právnych veciach
                         súvisiacich s výstavbou Komunitného centra v obci Iňačovce a ostatných 
                         veciach súvisiacich s činnosťou obce Iňačovce
                     7. Diskusia
                     8. Návrh na uznesenie
                     9. Záver
                   
                 

Na zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva boli poslanci pozvaní telefonicky. 

K bodu 1 :  Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal
                    starosta obce.

K bodu 2 :  Starosta obce predložil návrh programu obecného zastupiteľstva.
                    
                    Hlasovanie :        za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 3 :  Za zapisovateľku sa určila sl. Hrešanová Alena.
                    Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa určili :
                    p. Mgr., Ing. Knežo Emil a p. Paľo Miroslav.
                 
K bodu 4 :  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení : 

                    predseda - p. Rimko Marcel                     
                    členovia -  p. Petrovčík Marek
                                      p. Ivanko Daniel

                     Hlasovanie :       za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0



K bodu 5 :   Starosta obce prítomných oboznámil s priebehom výstavby Komunitného
                     centra v obci Iňačovce, konštatoval, že výstavba je v časovom sklze, práce sa         
                     nevykonávajú podľa harmonogramu prác, pričom termín ukončenia výstavby 
                     je ku dňu 30.05.2015. Poslanci správu starostu obce zobrali na vedomie.

K bodu 6 :   Starosta obce obecnému zastupiteľstvu navrhol schválenie právneho zástupcu   
                     obce JUDr. Kizivata na zastupovanie v právnych veciach súvisiacich s výstavbou
                     Komunitného centra v obci Iňačovce a ostatných veciach súvisiacich s činnosťou 
                     obce Iňačovce s mesačným paušálnym poplatkom 250,00 € po dobu potreby obce.

                     Hlasovanie :       za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 7 :  Do diskusie sa nezapojil žiaden poslanec obecného zastupiteľstva.       
                    
K bodu 8 :  Návrh na uznesenie predložil p. Rimko Marcel. 
                     
                    Hlasovanie :        za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 9 :   Program mimoriadneho 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          ….........................................

                                          p. Paľo Miroslav                       ….........................................

Zapísala :                         sl. Hrešanová Alena                  ….........................................

                    
                    







  


