OBEC IŇAČOVCE, IŇAČOVCE 141 , 07211
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného 03.09.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Schválenie programu zasadnutia
3.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
4.Vzdanie sa funkcie poslanca Ladislav Ferenc
5.Voľba nového poslanca-náhradníka p. Rimka
6.Anonym adresovaný starostovi a obecnému zastupiteľstvu
7.Zateplenie ZŠ, Stavebné a maliarske práce v MŠ
8.Návrh na uznesenie
9.Diskusia
10.Záver
K bodu 1 :
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce. Skonštatoval, že sú
prítomní 3 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
Návrh na uznesenie č.20
K bodu 2 :
Starosta obce predložil návrh programu obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
za

3

proti

0

/Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský Stanislav, Ivanko Daniel/

zdržal sa 0
K bodu 3 :
Za zapisovateľku sa určila Kováčová Katarína.Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa určili : Drahňovský Stanislav, Ivanko Daniel
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení :
predseda - p. Ing.Mgr. Knežo Emil
členovia - p. Ivanko Daniel
p. Drahňovský Stanislav

Hlasovanie :
za

3

proti

0

/Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský Stanislav, Ivanko Daniel/

zdržal sa 0
Návrh na uznesenie č. 21
K bodu 4:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa funkcie poslanca Ladislava Ferenca. Nakoľko
p. Ferenc sa bude dlhodobo zdržiavať v zahraničí, nebude sa môcť zúčastňovať na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva, funkcie poslanca sa vzdal písomne.
Návrh na uznesenie č. 22
K bodu 5:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie voľbu nového poslanca-náhradníka. Vzhľadom na
výsledky komunálnych volieb s počtom hlasov 68 sa ním stáva p. Rimko Marcel. Bol písomne
pozvaný na zasadanie obecného zastupiteľstva. Tohto času je však p. Rimko na PN, tak sa písomne
ospravedlnil, a na zasadaní obecného zastupiteľstva sa nezúčastnil.
Návrh na uznesenie č. 23
K bodu 6:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Anonym od nespokojného turistu. Anonym bol na OZ
prečítaný a následne sa k nemu vyjadril p. starosta a poslanci.
Vjazd do obce Iňačovce smerom od Zemplínskej Širokej – odpadky popri ceste: odpadky sa zbierajú
priebežne, ale bohužiaľ máme občanov, ktorí si dajú tú námahu a tieto odpadky vyhadzujú práve vo
voľnej prírode, či už z Iňačoviec alebo zo Zemplínskej Širokej
Zlé mapovanie – značenie turistickej značky pri vjazde do Štátnej prírodnej rezervácie Senianske
rybníky od Iňačovskej studni, lávka k studni, nevykosená trasa: prevzala to CHKO Slovensko, nie je
to majetkom obce a zo strany starostu boli o týchto skutočnostiach oboznámený. Stavebným odpadom
sa spevnila cesta, ktorú využívajú poľnohospodári. Vyhliadková veža nie je majetkom obce, patrí to
SOVS. Posedy v danej lokalite v našom katastri sú Poľovníckeho združenia Jastrab, ktoré majú
v súlade so zákonom.
Návrh na uznesenie č.24
K bodu 7:
Obecné zastupiteľstvo, berie na vedomie. Zateplenie ZŠ počas letných prázdnin, v MŠ taktiež
prebiehali stavebné a maliarske práce. Konkrétne to bolo vymaľovanie školskej jedálne, priestorov
kuchyne a skladov, chodieb, triedy, umyvárky. Umyvárka prešla rekonštrukciou: výmena dlažby,
obkladu, výmena toaliet a umývadiel. V triede je položená nová plávajúca podlaha.

Návrh na uznesenie č. 25
K bodu 8:
Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach schvaľuje návrh na uznesenie
Hlasovanie :
za

3

proti

0

/Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský Stanislav, Ivanko Daniel/

zdržal sa 0
K bodu 9:
Diskusia:
K bodu 10:
Starosta obce poďakoval zúčastneným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ľubomír Macko
starosta obce
Zapisovateľ: Katarína Kováčová …........................................

Overovatelia: Drahňovský Stanislav ….......................................
Ivanko Daniel

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

Ľubomír Macko

starosta obce

