
                            OBEC  IŇAČOVCE,  IŇAČOVCE  141,  072  11

                                                           Zápisnica
      z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.03.2015

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program :   1. Otvorenie zasadnutia
                     2. Schválenie programu zasadnutia 
                     3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
                     4. Voľba návrhovej komisie
                     5. Kontrola plnenia uznesenia
                     6. Schválenie kontrolóra obce Ing. Tomášová Lenka
                     7. Schválenie VZN č. 1/2015 Povodňový plán záchranných prác obce Iňačovce
                     8. Schválenie VZN č. 2/2015 upravujúce podmienky držania psov na území obce
                         Iňačovce
                     9. Schválenie Rokovacieho poriadku OZ
                   10. Schválenie a prehodnotenie navýšenia úveru obce z Prima banky o sumu 
                         10 000,00 €, ktoré sú potrebné na zaplatenie prác naviac na Komunitné 
                         centrum
                   11. Schválenie inventarizačnej a likvidačnej komisie
                   12. Schválenie výstavby letnej učebne – Základná škola
                   13. Rôzne ( informácia starostu obce k vykonávaným prácam na Komunitnom 
                                       centre, uzatvorenie zmluvy k prácam naviac )
                   14. Diskusia
                   15. Návrh na uznesenie
                   16. 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                    4
                                                 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. Petrovčík Marek.
                 
K bodu 4 :  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení : 



                    predseda - p. Ivanko Daniel                     
                    členovia -  p. Mgr., Ing. Knežo Emil
                                      p. Petrovčík Marek

                     Hlasovanie :       za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal              0

K bodu 5 :   Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie bolo splnené vo
                     všetkých bodoch.                     

K bodu 6 :   Starosta obce prítomných informoval, že Ing. Tomášová Lenka vyhrala  
                     výberové konanie na kontrolóra obce, ktoré sa konalo dňa 17.02.2015 na
                     mikroregióne ,, Čierna voda – Uh “ s najviac počtom hlasov.   

                     Hlasovanie :       za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 7 :  Zo strany občanov obce Iňačovce neboli žiadne pripomienky k VZN č. 1/2015       
                    Povodňový plán záchranných prác obce Iňačovce, poslanci VZN č. 1/2015
                    schválili.
                           
                     Hlasovanie :       za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0
 
K bodu 8 :  VZN č. 2/2015 upravujúce podmienky držania psov na území obce Iňačovce
                    poslanci schválili.
                             
                    Hlasovanie :       za                    4
                                                proti                0
                                                zdržal sa         0

K bodu 9 :  Rokovací poriadok OZ poslanci schválili.
                   
                    Hlasovanie :       za                    4
                                                proti                0
                                                zdržal              0

K bodu 10 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie a prehodnotenie  
                     navýšenia úveru obce z Prima banky o sumu 10 000,00 €, ktoré sú potrebné
                     na zaplatenie prác naviac na Komunitné centrum

                     Hlasovanie :      za                    4
                                                proti                0
                                                zdržal sa         0

K bodu 11 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu inventarizačnú a likvidačnú
                     komisiu v zložení :
         



                     predseda - p. Rimko Marcel
                     členovia   - p. Eštoková Iveta
                                        p. Mgr. Babej Radoslav
                                        p. Macková Slávka

                      Hlasovanie :       za                    4
                                                  proti                0
                                                  zdržal sa         0

K bodu 12 :  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie výstavbu letnej    
                      učebne na pozemku v kat. území Iňačovce, parcelné číslo 321, zapísané v LV č.
                      491, ktorého je výlučným vlastníkom Grécko-katolícka cirkev, farnosť Iňačovce.
                      Táto učebňa bude slúžiť pre potreby Základnej školy Iňačovce, taktiež pre           
                      aktivity detí organizované farským úradom Iňačovce a Obecným úradom
                      Iňačovce. Výstavba sa bude realizovať v mesiacoch máj – jún 2015 v sume
                      4 000,00 € z bežných prostriedkov Základnej školy Iňačovce.

                       Hlasovanie :       za                   4       
                                                   proti               0
                                                   zdržal sa        0

                                       
K bodu 13 :  V rôznom starosta obce prítomných informoval o vykonávaných prácach na        
                      Komunitnom centre , o zaslanej zmluve z OHL ŽS Bratislava – dodatku k            
                      prácam naviac, riešení spôsobu úhrady prác naviac, ktoré vznikli počas výstavby
                      na Komunitnom centre z dôvodu nesúladu projektu s výkazom výmer. Poslanci
                      informácie starostu obce vzali na vedomie.

K bodu 14 :  Do diskusie sa nezapojil žiaden poslanec obecného zastupiteľstva.
                       
K bodu 15 :  Návrh na uznesenie predložil p. Ivanko Daniel.

                      Hlasovanie  :       za                    4
                                                   proti                0     
                                                   zdržal sa         0

K bodu 16 :   Program 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. Petrovčík Marek                  ….........................................

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

                    
                    





       
    


