
                            OBEC  IŇAČOVCE,  IŇAČOVCE  141,  072  11

                                                           Zápisnica
 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.03.2015

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
                         Iňačovce, k vzniknutým prácam naviac, poníženiu rozpočtu projektu pri 
                         oprávnených výdavkov pri verejnom obstarávaní
                     6. Návrh VZN č. 1/2015 Povodňový plán záchranných prác 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. Rimko Marcel a p. Ivanko Daniel.
                 
K bodu 4 :  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení : 

                    predseda - p. Petrovčík Marek                     
                    členovia -  p. Mgr., Ing. Knežo Emil
                                      p. Paľo Miroslav

                     Hlasovanie :       za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0



K bodu 5 :   Starosta obce obecnému zastupiteľstvu navrhol schválenie preplatenia prác
                     naviac, ktoré vznikli počas výstavby Komunitného centra a neboli uvedené vo       
                     výkaze výmer. ( max. vo výške 50 000,00 € ak to odsúhlasí stavebný dozor ). 
                     Starosta obce konštatoval , že práce na stavbe Komunitného centra v obci              
                     Iňačovce sa naďalej nevykonávajú podľa harmonogramu prác, stavba je v 
                     značnom sklze, termín ukončenia sa blíži.
 
                     Hlasovanie :       za                    5
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

                     Starosta obce prítomných oboznámil : 
                     - so správou k vzniknutým prácam naviac pri výstavbe Komunitného centra v 
                       obci Iňačovce a listom zaslaného spoločnosťou OHL ŽS Bratislava
                     - so správou k poníženiu rozpočtu projektu pri oprávnených výdavkov pri
                       verejnom obstarávaní NFP
                     - so stanoviskom ku žiadosti o potvrdenie zmeny krytiny a stanoviskom k
                       predloženému výkazu výmer prácam naviac
                     Poslanci uvedené správy a stanovisko starostu obce zobrali na vedomie.

K bodu 6 :  Návrh VZN č. 1/2015 Povodňový plán záchranných prác obce Iňačovce poslanci
                    zobrali na vedomie.

K bodu 7 :  Do diskusie sa nezapojil žiaden poslanec obecného zastupiteľstva.       
                    
K bodu 8 :  Návrh na uznesenie predložil p. Petrovčík Marek. 
                     
                    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. Rimko Marcel                       ….........................................

                                          p. Ivanko Daniel                       ….........................................

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



                    
                    





      V druhom bode sa určila zapisovateľka sl. Alena Hrešanová
Do návrhovej komisie boli zvolení :      M. Gerzanič, Ing.                         -    predseda

J. Pavliščák                                   -    člen
L. Ivanko                                       -    člen

Poslanci jednohlasne schválili.

       Za zapisovateľa sa určila sl. Alena Hrešanová, za overovateľov zápisnice p. Jaroslav 
Ferenc a p. Ladislav Ivanko.
       V ďalšom bode starosta obce odovzdal slovo p. Eštokovej, ktorá prítomných oboznámila
s rozpočtovým opatrením č. 1/2014 a návrhom rozpočtu na roky 2015, 2016 a 2017.
Poslanci jednohlasne schválili.
       V ďalšom bode sa prejednávalo :
-  odmeny poslancom OZ za činnosť počas roka 2014 vo výške 2 000,00 € - čistá mzda,
    hrubá mzda 2 765,85 €. Čiastka 2 000,00 € sa rozdelí pre všetkých poslancov OZ. 
    Poslanci jednohlasne schválili
-   poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov vo výške 7,00 € na osobu  
    Poslanci jednohlasne schválili.
-  dotácia z rozpočtu obce pre :
   -  Gréckokatolícku cirkev vo výške 500,00 € 
   -  Reformovaný cirkevný zbor vo výške 200,00 €
    Poslanci jednohlasne schválili.
-   partnerská dohoda ( návrh ) o spoločnom užívaní veci na roky 2014 -2038  
    s Gréckokatolíckou cirkvou , farnosť Iňačovce
    Poslanci jednohlasne schválili. 
-   príspevok na podporu záujmového vzdelávania vo výške 35,00 € na jedno dieťa
    Poslanci jednohlasne schválili.
-   vyhlásenie volieb na funkciu hlavného kontrolóra a určenie termínu konania volieb
    na deň 29.12.2014
    Poslanci jednohlasne schválili.
V rôznom sa prejednávalo :
-   preplatenie zostatku dovolenky starostu obce za rok 2014
    Poslanci jednohlasne schválili.

-   žiadosť o povolenie výstavby prístrešku – p. Miroslav Tancoš

V ďalšom bode p. Gerzanič, Ing. prečítal návrh na uznesenie, ktorý poslanci schválili a je 
súčasťou tejto zápisnice.
         Na záver sa p. starosta prítomným poďakoval a zasadnutie ukončil.

Overovatelia :      p. J. Ferenc                                           Zapísala : A. Hrešanová

                              p. L. Ivanko


