Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo
28.6.2013 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 2012, Výročná správa za rok 2012,Monitorovacia správa
za rok 2012, Správa audítora za rok 2012
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2012
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012
7. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi na území obce Iňa
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

1.Otvorenie
Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril
privítaním všetkých prítomných starosta obce – Jozef Rosipal.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Juhásovú
p. Gašparíkovú
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 jednohlasne schválili bez pripomienok a doplnkov.
2. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce v tomto bode navrhol členov návrhovej komisie a to p. Pojarovú
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 2012,
Správa audítora za rok 2012

Poslancom boli s pozvánkou doručené aj Záverečný účet obce za rok 2012, Monitorovacia
správa obce za rok 2012 a Výročná správa obce za rok 2012. Výsledok rozpočtového
hospodárenie je v sume 4417,43 €. Príjmy rozpočtu boli v sume 64303,05 čo je 99,29 %
a výdavky v sume 59885,62 € čo je 92,47 %. Celkové plnenie bolo na 92,47%.
Náklady tvorili sumu 68710,28 a príjmy 63530,17 čím sa dosiahol výsledok akruálneho
účtovania a to schodok hospodárenia obce za rok 2012 a to-5183,90 € .
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 2012
Poslanci jednohlasne schválili Záverečný účet obce za rok 2012, Monitorovaciu správu obce
za rok 2012 a Výročnú správu obce za rok 2012.
Poslanci berú na vedomie stanovisko nezávislého audítora za rok 2012.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2012
Hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2012. Toto
stanovisko tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok
2012.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
2. polrok 2013
Poslancom bol s pozvánkou doručený aj návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.
Kontrolór obce prečítal tento návrh, tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci jednohlasne schválili návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.
7. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektoroodpadmi na území obce Iňa
Na základe kontroly výkonu štátnej správy v odpadovom hospodárstve vykonanej dňa
11.6.2013 sme boli upozornený na povinnosť vypracovať VZN obce a nakladaní s odpadmi.
Poslancom bolo VZN doručené s pozvánkou, tvorí prílohu tejto zápisnice.
Poslanci jednohlasne VZN schválili.
8. Rôzne
Pán starosta informoval o akciách, ktoré za uskutočnili od posledného zasadnutia:
16.3.- Stolný tenis detí
22.3.- Stolný tenis mužov Ine proti Dolnému Pialu
27.4.- stavanie mája,
12.5.- Deň matiek,
1.6- Deň detí
21.6. Uvítanie detí
vyrobil sa Erb na kvetiny pred OcÚ
prerobila sa stará autobusová zastávky na sklad

P. starosta informoval poslancov o pripravovaných kultúrnych akciách.
29.6.2013- Kopanie 11 tok
6.7- Deň obce
Súťaž vo varení gulášu

9. Diskusia
P. Laurenčík- štrk z cesty sa zmýva do jarku pred Budzákovými a zapcháva im prietok pod
mostom, navrhol zhotoviť tam múrik, ktorý by zabránil zmývaniu štrku z cesty do jarku.
P.Juhásová upozornila na zarastajúce obrubníky pri zastávke, navrhla ich vyčistenie
P.Pojarová poprosila o opravu detských hojdačiek
Na obecný úrad v Ini bolo dňa 28.6.2013 doručené oznámenie o uhryznutí psom od pani Mgr.
Daniely Rajniakovej (tvorí prílohu tejto zápisnice). Na doriešenie musí zasadnúť komisia
verejného poriadku. Poslanci sa dohodli na vypracovaní VZN o pohybe psov v obci do
najbližšieho zastupiteľstva
10. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Poďakoval sa všetkým prítomným za účasť.

Iňa, 28.6.2013

Jozef Rosipal
starosta obce
Overovatelia zápisnice:
p. Gašparíková , p. Juhásová

Uznesenie
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo 28.6.2013 v kultúrnom dome
o 16,00 hod.
Obecné zastupiteľstvo v Ini
a/ berie na vedomie
Uznesenie č. 1/6 - 2013
Kontrolu plnenia uznesenia z predch. zasadnutia OZ
Uznesenie č. 2/6 - 2013
Správu nezávislého audítora za rok 2012
Uznesenie č. 3/6 - 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 2012
Uznesenie č. 4/6 - 2013
Informáciu starostu obce o pripravovaných akciách

b/ schvaľuje
Uznesenie č. 5/6 - 2013
Návrhovú komisiu v zložení p. Gašparíková, p. Biric
Uznesenie č. 6/6 - 2013
Usporiadanie schodku rozpočtu na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Uznesenie č. 7/6 - 2013
Záverečný účet obce 2012
Uznesenie č. 8/6 - 2013
Monitorovaciu správu 2012, Výročnú správu 2012
Uznesenie č. 9/6 - 2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2013
Uznesenie č. 10/6 - 2013
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi
na území obce Iňa

c/ poveruje
Uznesenie č. 11/6 - 2013
Hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly podľa plánu kontrol.
V Ini, 28.6.2013

Jozef Rosipal
starosta obce

