OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE 141, 072 11

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.07.2017

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. 22/2017
6. Žiadosť p. PhDr., Mgr. Martina Hamadeja o oplotenie pozemku
7. Návrh harmonogramu osláv 600 výročia prvej písomnej zmienky obce
Iňačovce
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 3 : Za zapisovateľa sa určil p. Macko Ľubomír.
Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa určili :
p. Ivanko Daniel a p. Paľo Miroslav.
K bodu 4 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení :
predseda - p. Paľo Miroslav
členovia - p. Ivanko Daniel
p. Rimko Marcel
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 5 : Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie č. 22/2017 bolo splnené
vo všetkých bodoch. Bod A/7 z uznesenia č. 16/2016 zo dňa 07.06.2016 ostáva do
budúcna.
K bodu 6 : Žiadosť p. PhDr., Mgr. Hamadeja Martina o oplotenie pozemku sa opäť
prejednávala. Poslanci žiadosť p. PhDr., Mgr. Hamadeja Martina schválili a to
do maximálnej sumy 250,00 € na nákup materiálu potrebného na oplotenie
pozemku.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 7 : Starosta obce predložil prítomným návrh harmonogramu osláv 600 výročia
prvej písomnej zmienky obce Iňačovce. Poslanci návrh harmonogramu osláv
600 výročia prvej písomnej zmienky obce Iňačovce vzali na vedomie.
K bodu 8 : Diskutovalo sa pri jednotlivých bodoch programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
K bodu 9 : Návrh na uznesenie predložil p. Macko Ľubomír.
Hlasovanie :

za
proti
zdržal sa

5
0
0

K bodu 10 : Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta obce sa
poďakoval za účasť všetkým poslancom a zasadnutie ukončil.

Ľubomír Macko
starosta obce

Overovatelia zápisnice : p. Ivanko Daniel

….........................................

p. Paľo Miroslav

….........................................

p. Macko Ľubomír

….........................................

Zapísal :

