
                            OBEC  IŇAČOVCE,  IŇAČOVCE  141,  072  11

                                                           Zápisnica
      z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.03.2016

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 č. 14/2016
                     6. Informácia výkonného riaditeľa firmy LEKOS, s.r.o. Michalovce Ing. Lašandu 
                         Michala o vybudovaní optickej siete a využívanie elektronických 
                         komunikačných služieb pre obec Iňačovce
                     7. Návrh VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 
                         Iňačovce
                     8. Prejednanie žiadosti spoločnosti DONA s.r.o. Veľké Revištia o uzatvorenie 
                         zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov pod rybníkmi v k.ú. 
                         Iňačovce zapísaných na LV č. 998, parcely registra ,, E “ - pod B 1, parcely 
                         č. 3327/3, parcely č. 3327/9 a parcely č. 3327/109, ktorých výlučným vlastníkom
                         je obec Iňačovce
                     9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Iňačovce za rok 2015
                   10. Diskusia
                   11. Návrh na uznesenie
                   12. 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. Paľo Miroslav a p. Petrovčík Marek.
     
K bodu 4 :  Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení : 

                     predseda - p. Rimko Marcel                     
                     členovia -  p. Mgr., Ing. Knežo Emil



                                       p. Paľo Miroslav

                     Hlasovanie :       za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 5 :   Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie č. 14/2016 bolo splnené, 
                     okrem bodu 3 a 4, ktoré ostávajú do budúceho Obecného zastupiteľstva.

K bodu 6 :   Starosta obce odovzdal slovo výkonnému riaditeľovi firmy LEKOS p. Ing.  
                     Lašandovi Michalovi, ktorý prítomých informoval o vybudovaní optickej siete 
                     a využívanie elektronických komunikačných služieb pre obec Iňačovce. Poslanci
                     vybudovanie optickej siete a využívanie elektronických komunikačných služieb
                     pre obec Iňačovce schválili.
                     
                     Hlasovanie :       za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 7 :   Návrh VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 
                     Iňačovce poslanci vzali na vedomie.
                    
K bodu 8 :  Žiadosť spoločnosti DONA s.r.o. Veľké Revištia o uzatvorenie zmluvy o nájme 
                    poľnohospodárskych pozemkov poslanci prerokovali a zmluvu o nájme
                    poľnohospodárskych pozemkov so spoločnosťou DONA s.r.o. Veľké Revištia
                    schválili.

                    Hlasovanie :        za                    4
                                                 proti                0
                                                 zdržal sa         0

K bodu 9 :  P. Ing. Paľová Lenka, hlavná kontrolórka obce prítomných oboznámila so 
                    správou o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Iňačovce za rok 2015.
                    Poslanci túto správu vzali na vedomie.

K bodu 10 : Do diskusie sa nezapojil žiaden poslanec Obecného zastupiteľstva.
                     
K bodu 11 : Návrh na uznesenie predložila sl. Hrešanová Alena.

                     Hlasovanie  :       za                   4
                                                  proti               0     
                                                  zdržal sa        0

K bodu 12 : Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa
                     poďakoval za účasť všetkým poslancom a zasadnutie ukončil.  

                                                                                           Ľubomír Macko
                                                                                               starosta obce



Overovatelia zápisnice : p. Paľo Miroslav                     ….........................................

                                          p. Petrovčík Marek                 ….........................................

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

                    
                    





       
    


