
OBEC IŇAČOVCE,  IŇAČOVCE  141 , 07211  

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

konaného 24.07.2021 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

                  1. Otvorenie zasadnutia 

                  2. Schválenie programu zasadnutia 

                  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                  4. Voľba návrhovej komisie 

                  5. Schválenie projektu „Miestna  poriadková hliadka – obec  

                     Iňačovce“ 

                 6. Schválenie „Programu hospodárskeho rozvoja obce Iňačovce na roky   

                      2021-2027“ , finančné vyrovnanie podľa zmluvných podmienok 

                  7. Rôzne: oprava lavičky pri amfiteátri, oprava cesty k Zemplínskej Širokej,  

                      dopravná smerová tabuľa zo Zemplínskej  Širokej do Iňačoviec, možnosť  

                      očkovania občanov mobilnou jednotkou proti Covid 19, upozorniť občanov na  

                      čierne stavby a prístavby, riešenie ihriska pre rómske deti; 

                  8. Diskusia 

                  9. Návrh na uznesenie   

                10. Záver 

K bodu 1 :  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a prítomných privítal zástupca starostu obce. Skonštatoval, 

že sú prítomní 3 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. 

Návrh na uznesenie č.95 

 

K bodu 2 :  

Zástupca  starostu obce predložil návrh programu obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie : 

  za               3     /  Kendereš Šimon., Ing.Mgr.Emil Knežo, Petrovčik Marek/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

K bodu 3  :  

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

zastupiteľstva sa určili : Marek Petrovčik, Šimon Kendereš. 

Hlasovanie : 

  za              3    /  Kendereš Šimon., Ing.Mgr.Emil Knežo, Petrovčik Marek/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 



K bodu 4:                    

Zástupca starostu  obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrhovú komisiu v zložení : 

                   predseda - p.  Ing. Mgr. Emil Knežo 

                                      p.  Petrovčik Marek 

                                      p.  Kendereš Šimon 

Hlasovanie : 

  za             3    /  Kendereš Šimon., Ing.Mgr.Emil Knežo, Petrovčik Marek/ 

 proti          0 

 zdržal sa   0 

 

Návrh na uznesenie č. 96 

K bodu 5 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach 

Schvaľuje:  Schválenie projektu Miestna poriadková hliadka – obec Iňačovce 

 

a) predloženie ŽoNFP s názvom projektu: „Miestna poriadková hliadka – obec Iňačovce“ z Ope-

račného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8. REACT-EU, špecifický cieľ 8.1.1. Podpora 

obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava 

zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, zameranie: Zvýšenie zamestnanosti 

a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriad-

kovej služby v obciach s prítomnosťou MRK 

b) kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1 

c) súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade 

            s  platným programom rozvoja obce  

d) súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov 

e) zabezpečenie finančných prostriedkov v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň schvaľuje financovanie prípadných neoprávnených vý-

davkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho 

cieľa. 

Hlasovanie : 

  za              3     /  Kendereš Šimon., Ing.Mgr.Emil Knežo, Petrovčik Marek/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

                     

 

 

 

 



Návrh na uznesenie č.97 

K bodu 6: 

Schválenie „Programu hospodárskeho rozvoja obce Iňačovce na roky   2021-2027“, finančné 

vyrovnanie podľa zmluvných podmienok 

 

Hlasovanie: 

  za              3     /  Kendereš Šimon., Ing.Mgr.Emil Knežo, Petrovčik Marek/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

Návrh na uznesenie č. 98 

K bodu 7 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach 

Berie na vedomie 

Schvaľuje 

opravu lavičky pri amfiteátri, oprava cesty k Zemplínskej Širokej,  dopravná smerová tabuľa zo 

Zemplínskej  Širokej do Iňačoviec, možnosť očkovania občanov mobilnou jednotkou proti Covid 

19 + motivačný príspevok 5 € pre každého zaočkovaného občana, upozorniť občanov na  čierne 

stavby a prístavby, riešenie ihriska pre rómske deti 

 

Hlasovanie: 

  za               3   /  Kendereš Šimon., Ing.Mgr.Emil Knežo, Petrovčik Marek/ 

  proti          0 

  zdržal sa   0 

 

Návrh na uznesenie č. 99 

K bodu 8: 

Berie na vedomie 

Diskusia:  V diskusii poslanci prerokovali  bod 7.   

 

K bodu 9 

Obecné zastupiteľstvo v Iňačovciach 

Schvaľuje: Návrh na uznesenie 

 Hlasovanie:  

  za           3     /  Kendereš Šimon., Ing.Mgr.Emil Knežo, Petrovčik Marek/ 

  proti       0 

  zdržal sa   0 

 



Konštatuje: 

Že predchádzajúce uznesenia boli splnené vo všetkých bodoch. 

 

Záver 

Zástupca starostu obce poďakoval zúčastneným  za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

                     Mgr. Ing. Emil Knežo 

                                                                                                                       zástupca starostu obce 

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

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

                        p. Petrovčik Marek       …......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


