Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo
22.6.2012 v kultúrnom dome o 16,00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Záverečný účet obce za rok 2011, Výročná správa za rok 2011,Monitorovacia správa
za rok 2011, Správa audítora za rok 2011
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2011
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1.Otvorenie
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril
privítaním všetkých prítomných starosta obce – Jozef Rosipal.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Juhásovú
p. Pojarovú
Za zapisovateľku zápisnice určil : p. Juhásovú Ivanu
Starosta predložil poslancom program rokovania, aby sa
k programu vyjadrili alebo aby ho doplnili. Poslanci obecného
zastupiteľstva program schválili bez pripomienok a doplnkov.
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce v tomto bode navrhol členov návrhovej komisie a to p. Gašparíkovú a p.
Birica.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s kontrolou uznesení
z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kontrola
tvorí prílohu č.1.
4. Záverečný účet obce, Monitorovacia správa, Výročná správa obce za rok 2011,
Správa audítora za rok 2011
Poslancom boli s pozvánkou doručené aj Záverečný účet obce za rok 2011, Monitorovacia
správa obce za rok 2011 a Výročná správa obce za rok 2011.
Výsledok hospodárenia obce za rok 2011 je schodkový a to 5775,02.- € (pred zdanením)
Poslanci schválili usporiadanie schodkového výsledku hospodárenia na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia. Do rezervného fondu obce sa z dôvodu schodkového
výsledku hospodárenia nepridelí žiadna suma.

V tomto bode starosta obce prečítal aj správu nezávislého audítora za rok 2011
Poslanci jednohlasne schválili Záverečný účet obce za rok 2011, Monitorovaciu správu obce
za rok 2011 a Výročnú správu obce za rok 2011.
Poslanci jednohlasne schválili stanovisko nezávislého audítora za rok 2011.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011
Hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2011. Toto
stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2011.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
2. polrok 2012
Poslancom bol s pozvánkou doručený aj návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.
Kontrolór obce prečítal tento návrh, tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci jednohlasne schválili návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012.
7. Rôzne
Pán starosta informoval o akciách, ktoré za uskutočnili od posledného zasadnutia:
Veľká noc- tvorové dielne s tematikou zdobenia kraslíc a pletenia korbáčov.
Prvý máj- stavanie mája, Deň matiek, Výroba lavičiek a skruže na cintorín, maľovala sa brána
cintorína a opravila sa aj bránka do cintorína, potiahla sa nová vetva vodovodu v cintoríne.
Vyrobila sa futbalová bránka na 11tky.
P. starosta informoval poslancov o pripravovaných kultúrnych akciách.
dňa 1.7.2012- kopanie 11-tok
Dňa 7.7.2012 sa bude konať Deň obce Iňa.
Pripravuje sa aj mládežnícky futbalový turnaj, ktorý by sa mal odohrať medzi družstvami Iňa,
Tehla, Beša a Horný Pial.
V auguste sa bude konať tradičná súťaž vo varení gulášu.
Pán Ing.Pavol Biric požiadal o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na
poľnohospodárskej pôde pre stavbu: Prístavba a prestavba garáže na poľnohospodárskej pôde
v katastrálnom území obce Iňa na parcele č. 179/2 o výmere 50 m².
Poslanci berú na vedomie žiadosť a jednohlasne schvaľujú výstavbu a prestavbu garáže
a nemajú voči nemu námietky.
8. Diskusia
P. Gašparíková– nefunguje VO pred ňou. P. starosta – opraví sa pri najbližšej príležitosti.
9. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Poďakoval sa všetkým prítomným za účasť.
Iňa, 22.6.2012
Jozef Rosipal
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
p. Pojarová , p. Juhásová

Uznesenie
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo 22.6.2012 v kultúrnom dome
o 16,00 hod.
Obecné zastupiteľstvo v Ini
a/ berie na vedomie
Uznesenie č. 1/6 - 2012
Kontrolu plnenia uznesenia z predch. zasadnutia OZ
Uznesenie č. 2/6 - 2012
Správu nezávislého audítora za rok 2011
Uznesenie č. 3/6 - 2012
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 2011
Uznesenie č. 4/6 - 2012
Informáciu starostu obce o pripravovaných akciách

b/ schvaľuje
Uznesenie č. 5/6 - 2012
Návrhovú komisiu v zložení p. Gašparíková, p. Biric
Uznesenie č. 6/6 - 2012
Usporiadanie schodku rozpočtu na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Uznesenie č. 7/6 - 2012
Záverečný účet obce 2011
Uznesenie č. 8/6 - 2012
Monitorovaciu správu 2011, Výročnú správu 2011
Uznesenie č. 9/6 - 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2012
Uznesenie č. 10/6 - 2012
Výstavba a prestavba garáže na pozemku č. 179/2 v katastrálnom území obce Iňa

c/ poveruje
Uznesenie č. 11/6 - 2012
Hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly podľa plánu kontrol.

V Ini, 22.6.2012
Jozef Rosipal
starosta obce

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Ini, konaného dňa 21.3.2011____

K uzneseniu č. 4/3 – 2011
Akcia – Stavanie mája – na tejto akcii pršalo, máj sa postavil, uvaril sa guláš, no kvôli
nepriazni počasia akcia netrvala dlho.
Akcia – Deň detí – zúčastnili sa deti našej obce, boli pre nich pripravené rôzne súťaže,
opekačka a torta.
Stĺp pre bociany sa postavil.

V Ini, 20.6.2011

Jozef Rosipal
Starosta obce

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo 22.6.2012
v kultúrnom dome v Ini

Uznesenie č. 10/6-2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadateľovi Ing. Pavlovi Biricovi Výstavbu a prestavbu
garáže na pozemku č. 179/2 v katastrálnom území obce Iňa o rozlohe 50 m²

Jozef Rosipal
starosta obce

V Ini, 22.6.2012

