Z Á P I S N I C A
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa
konalo 23.3.2012 v kultúrnom dome o 16.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program

: 1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesenia z predch.zasadnutia OZ
4. Informácia o voľbách do NR SR 2012 v obci Iňa
5. Informácia starostu obce o akciách a projektoch
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
7. Predbežná informácia o hospodárení za rok 2011
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

1.Otvorenie
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril
privítaním všetkých prítomných starosta obce – Jozef Rosipal.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Pojarová
p. Juhásová
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. Gašparíková a p. Biric
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. Informácia o voľbách do NR SR 2012
V obci zvíťazila strana SMER –SD, za ňou ĽS-HZDS a KDH.
Počet oprávnených voličov bol 189, zúčastnilo sa 129.
5.Akcie a projekty
Starosta obce navštívil najstarších občanov obce Iňa,, ktorý
dovŕšili 90. rokov veku.
V obci bol stolno- tenisový turnaj mužov, žien, detí
a priateľský zápas s Dolnou Sečou.
Akcie zábava- ples sa zúčastnilo 50 ľudí, sponzorská úroveň
bola dobrá.
18.2. 2012 bola obecná zabíjačka ktorej sa zúčastnila väčšina

obyvateľov.
19.2.2012 prišiel do KD súbor Donských kozákov.
Plánované akcie: tvorivé dielne k Veľkej noci s tematikou
zdobenia kraslíc a pletenia korbáčov, stavanie mája, deň detí
Rekonštrukcie:
-dom smútku
-autobusová zastávka
-verejné osvetlenie
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010
Poslancom OZ bola s pozvánkou doručená aj správa o činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2011. Hlavný kontrolór obce
prečítal správu.
Poslanci berú na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra
za rok 2011.
Správa o sťažnostiach a petíciách za rok 2010
Poslancom bola predložená aj správa o sťažnostiach a petíciách
za rok 2011. V roku 2011 obec neprijala žiadnu sťažnosť ani
petíciu.
Poslanci túto správu berú na vedomie.
7. Predbežná správa o hospodárení obce za rok 2011
Celkové príjmy obce tvorili čiastku 61834,45
Celkové výdavky obce tvorili čiastku 67609,47
Výsledok hospodárenia je -5775,02
Rozpočet obce sa čerpal na 98,11%
8. Rôzne
V tomto bode starosta obce informoval poslancov
a prítomných o zmene zákona, ktorým sa určuje plat starostu
obce. Zákon č. 253/1994 bol novelizovaný zák. č. 154/2011.
Koeficient pre obce do 500 obyvateľov bol 1,49 násobku
priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
Priemerná mzda je 786 Eur
Plat starostu obce od 1.1.2012 je 1172.- €
Poslanci jednohlasne schválili plat starostu obce.
Pani Budzáková doručila žiadosť o zníženie poplatku za TKO,
žiadosť bola zamietnutá, nakoľko tu má trvalí pobyt a nikde
inde poplatok za TKO neplatí.
6. Diskusia
Nikto sa nezapojil
7. Návrh na uznesenie
P. starosta vyzval návrhovú komisiu aby prečítala návrh na
uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili. Tvorí prílohu tejto
zápisnice.
8. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poďakoval sa
všetkým prítomným za účasť.
Iňa, 23.3.2012

Jozef Rosipal
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
p. Pojarová

-

p. Juhásová

U z n e s e n i e

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo
23.3.2012 v kultúrnom dome o 16.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo v Ini
a/ berie na vedomie
Uznesenie č. 1/3 - 2012
Kontrolu plnenia uznesenia z predch. zasadnutia OZ
Uznesenie č. 2/3 - 2012
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
Uznesenie č. 3/3
Úpravu platu starostu

- 2012

b/ schvaľuje
Uznesenie č. 4/3
Program zasadnutia OZ

- 2011

Uznesenie č. 5/3
Návrhovú komisiu

- 2011

Uznesenie č. 6/3 - 2011
Informáciu starostu o pripravovaných akciách
Uznesenie č. 7/3 - 2011
Plat starostu obce v zmysle zákona 154/2011 a to 1172.- €

V Ini, 23.3.2012

Jozef Rosipal
starosta obce

Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Ini, konaného dňa 23.11.2009____

Uznesenie č. 4/12 - 2011
Informáciu starostu o akciách v obci Iňa
Uznesenie č. 6/12 - 2011
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012

V Ini, 23.3.2012

Jozef Rosipal
Starosta obce

