Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré
sa konalo 12.10.2012 v kultúrnom dome o 17.00 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Presun finančných prostriedkov
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

1.Otvorenie
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril
privítaním všetkých prítomných starosta obce – Jozef Rosipal.
Za overovateľov zápisnice určil: p. Birica
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. Gašparíková a p. Juhásová
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
3.

Presun finančných prostriedkov

Starosta obce oboznámil poslancov s výstavbou autobusovej
zastávky a s jej financovaním. Na zastávku sa získala dotácia
vo výške 2088 Eur, obec musí prispieť 5% finančných
prostriedkov a ostané výdavky uhradiť do výšky 3300,- Eur čo
sú celkové náklady na výstavbu. Na dotačný účet č.
2232974006/5600 prišlo 80% dotácie ostatné finančné
prostriedky sa presunú z účtu č. 2232973003/5600. Po
vyúčtovaní NSK doplatí zvyšok dotácie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie spôsob financovania
autobusovej zastávky a súhlasí s presunom finančných
prostriedkov.
4. Rôzne
Zmena zákona o správnych poplatkoch, zvýšili sa poplatky za
stavebnú správu a poplatok za overenie podpisu z 0,5 Eur na
1,50 Eur
5. Diskusia
Do diskusie sa nikto nezapojil
6. Návrh na uznesenie

P. starosta vyzval návrhovú komisiu aby prečítala návrh na
uznesenie.
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili. Tvorí prílohu tejto
zápisnice.

7. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poďakoval sa
všetkým prítomným za účasť.
Iňa, 12.10.2012

Jozef Rosipal
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
p. Biric

-

p. Pojarová

U z n e s e n i e

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo
12.10.2012 v kultúrnom dome o 17.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo v Ini

a/ berie na vedomie
Uznesenie č. 1/10 - 2012
Zmenu zákona a zvýšenie správnych poplatkov
Uznesenie č. 3/10 - 2012
Spôsob financovania autobusovej zastávky
b/ schvaľuje
Uznesenie č. 4/10 - 2012
Návrhovú komisiu v zložení p. Juhásová, p. Gašparíková
Uznesenie č. 5/10 - 2012
Presun finančných prostriedkov

V Ini, 12.10.2012

Jozef Rosipal
starosta obce

