OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE 141, 072 11

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 01.06.2017

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. 20/2017
6. Záverečný účet obce Iňačovce za rok 2016
7. Individuálna výročná správa obce Iňačovce za rok 2016
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Iňačovce
za rok 2016
9. Správa nezávislého audítora k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Iňačovce
10. Rozpočtové opatrenie 1/2017 a 2/2017
11. Projekt ,, Kamerový systém v obci Iňačovce “
12. Projekt ,, Detské ihrisko v obci Iňačovce “
13. Projekt ,, Miestne občianske poriadkové služby ( MOPS ) v obci Iňačovce “
kód výzvy : OPLZ-PO-2017-1
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva boli poslanci pozvaní pozvánkou.

K bodu 1 : Zasadnutie 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. Paľo Miroslav a p. Petrovčík Marek.
K bodu 4 : Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení :

predseda - p. Rimko Marcel
členovia - p. Paľo Miroslav
p. Petrovčík Marek
Hlasovanie :

za

5

proti

0

zdržal sa

0

K bodu 5 : Starosta obce konštatoval, že predchádzajúce uznesenie č. 20/2017 bolo splnené
vo všetkých bodoch. Bod A/7 z uznesenia č. 16/2016 zo dňa 07.06.2016 ostáva do
budúcna.
K bodu 6 : Starosta obce odovzdal slovo p. Eštokovej Ivete, ktorá prítomných oboznámila
so záverečným účtom obce Iňačovce za rok 2016. Poslanci schválili :
-

-

Záverečný účet obce Iňačovce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez
výhrad
Použitie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2016 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 1 254,73 €

-

Použitie rezervného fondu vo výške 1 254,73 € za rok 2016 na splátku úveru

Hlasovanie :

za

5

proti

0

zdržal sa

0

K bodu 7 : P. Eštoková Iveta prítomných oboznámila s individuálnou výročnou správou obce
Iňačovce za rok 2016. Poslanci individuálnu výročnú správu obce Iňačovce za
rok
2016 vzali na vedomie.
K bodu 8 : P. Paľová Lenka hlavná kontrolórka obce prítomným prečítala stanovisko k
záverečnému účtu obce Iňačovce za rok 2016. Poslanci stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Iňačovce za rok 2016 vzali na vedomie.
K bodu 9 : Správu nezávislého audítora k 31.12.2016 pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce Iňačovce poslanci vzali na vedomie.
K bodu 10 : P. Eštoková Iveta prítomných oboznámila s rozpočtovým opatrením
1/2017 a 2/2017. Poslanci rozpočtové opatrenie 1/2017 a 2/2017 vzali na vedomie.
K bodu 11 : Projekt ,, Kamerový systém v obci Iňačovce “ poslanci schválili.
Hlasovanie :

za

5

proti

0

zdržal sa

0

K bodu 12 : Projekt ,, Detské ihrisko v obci Iňačovce “ poslanci schválili.
Hlasovanie :

za

5

proti

0

zdržal sa

0

K bodu 13 : Projekt ,, Miestne občianske poriadkové služby ( MOPS ) v obci Iňačovce “,
kód výzvy : OPLZ-PO-2017-1 poslanci schválili.
Hlasovanie :

za

5

proti

0

zdržal sa

0

K bodu 14 : V diskusii starosta obce prítomným oznámil neúčasť generálneho riaditeľa
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Michalovce z dôvodu rokovaní
na Ministerstve ŽP SR. Hlavným bodom stretnutia s generálnym riaditeľom
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Michalovce malo byť
ČOV
a likvidácia žúmp v obciach Čečehov, Jastrabie pri Michalovcich, Iňačovce
a Zemplínska Široká. Stretnutie bolo určené pre starostov a poslancov OZ z
uvedených obcí.
K bodu 15 : Návrh na uznesenie predložila sl. Hrešanová Alena.
Hlasovanie :

za

5

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. Paľo Miroslav

Zapísala :

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

p. Petrovčík Marek

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

sl. Hrešanová Alena

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

