
OBEC IŇAČOVCE,  IŇAČOVCE  141 , 07211  

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného 10.06.2020 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

                  1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Schválenie programu zasadnutia 

                  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  4. Voľba návrhovej komisie 

                  5. Stanovisko hlavného kontrolóra  

                  6. Návrh  - záverečný účet za rok 2019 

                  7. Individuálna výročná správa obce Iňačovce za rok 2019 

                  8. Správa auditora rok  2019 

                  9. Rozpočtové opatrenie 1/2020  

                10. Rôzne: vyradenie motorového vozidla pick -up, anonym psy v osade, inštalácia 

                      kamier v obci 

                11. Návrh na uznesenie 

                12. Záver 

 

K bodu 1 :  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal starosta obce. Skonštatoval, že sú 

prítomní 4 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. 

 

Návrh na uznesenie č.55 

K bodu 2 :  

Starosta obce predložil návrh programu obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie : 

  za               4     /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

K bodu 3 :  

Za zapisovateľku sa určila Kováčová Katarína.Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa určili : Kendereš Šimon, Drahňovský Stanislav 

Hlasovanie : 

  za               4     /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

 



 

K bodu 4:                    

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení : 

                   predseda - p.  Ing.Mgr. Knežo Emil 

                                      p.  Ivanko Daniel 

                                      p.  Kendereš Šimon 

Hlasovanie : 

  za              4      /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

Návrh na uznesenie č. 56 

K bodu 5-8: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach 

 

Schvaľuje:    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

                        hospodárenie bez výhrad 

 

                       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku bežného a kapitálového 

                       rozpočtu za rok 2019  na tvorbu rezervného fondu vo výške 17 600,75 € alebo 

                       z dôvodu  pandémie Covid-19 na bežné výdavky 

 
                    Čerpanie rezervného fondu na kapitálové a bežné  výdavky 

 

 

Hlasovanie : 

  za               4     /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

 
Berie na vedomie: 

             Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2019 

 
               Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Individuálnu výročnú správu za rok 2019 

 
               Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu auditora za rok 2019 

  

Hlasovanie : 

  za                4      /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti           0 

  zdržal sa    0 



 

Návrh na uznesenie č. 57 

K bodu 9: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach 

Schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 

Hlasovanie : 

  za               4      /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti           0 

  zdržal sa    0 

 

Návrh na uznesenie č. 58 

K bodu 10: Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo  v Iňačovciach  

 

Berie na vedomie: 

-  vyradenie motorového vozidla Pick-up z prevádzky  a z majetku obce 

-  na obecný úrad bol doručený email od  RVaPS   Michalovce, ktorý bol zaslaný na podnet 

anonymu. Týkal sa túlavých psov v obci. Obecný úrad  zaslal RVPS list, v ktorom oznamuje, 

že odchyt túlavých psov v obci je vykonávaný firmou „ Pomoc psíkom z východného Sloven-

ska Veľké Kapušany“, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu   a vykonáva sa  podľa potreby 

- ďalej starosta informoval poslancov o tom,  že od 15.6.2020  začne inštalácia kamerového 

systému v obci. Zatiaľ ide o 4 kamery. 

Hlasovanie : 

  za              4     /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

Schvaľuje:  nákup nového motorového vozidla do konca roka, namiesto vyradeného vozidla 

                     Pick-up 

Hlasovanie : 

  za              4     /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie č. 59 

K bodu 11: 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach 

Schvaľuje návrh na uznesenie 

 

Hlasovanie : 

  za               4     /Ing.Mgr.Knežo Emil, Drahňovský  Stanislav, Ivanko Daniel, Kendereš Šimon/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

Konštatuje: Že predchádzajúce uznesenia boli splnené vo všetkých bodoch. 

 

 

K bodu 12: 

Záver 

Starosta obce poďakoval zúčastneným  za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

          Ľubomír Macko 

                                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

Zapisovateľ:   Katarína Kováčová            …........................................ 

 

Overovatelia: p. Kendereš Šimon             …....................................... 

 

                        p. Drahňovský Stanislav     …......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


