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                 Z Á P I S N I C A 
 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa 
konalo 7.12.2012 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného   
kontrolóra na prvý polrok 2013 

 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 
2013-2015 

 6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2013 
 7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2014-2015 
 8. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch 
 9. Prerokovanie a schválenie harmonogramu zasadnutí OZ na rok 

2013 
 10.Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia na rok 

2012  
 11.Rôzne 
 12.Diskusia 
 13.Návrh na uznesenie 
 14.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 
 
   Kontrolór obce oboznámil poslancov s kontrolou uznesení  
z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Kontrola 
tvorí prílohu č.1. 
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Poslanci OZ berú na vedomie kontrolu plnenia uznesenia. 
 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 
polrok 2013 
 
   Kontrolór obce predložil poslancom OZ návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012. 
Kontrolná činnosť bude zameraná na: 

1. zaradenie kontrol na základe požiadaviek obecného zastupiteľstva v súlade 
s ustanovením  §18f ods. 1 písm. h zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

2. následné finančné kontroly na základe úloh upravených ďalšími právnymi predpismi: 
a) zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §18f ods. 1 písm. c – 

vypracovanie  odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce Iňa za 
rok 2012 

b)  zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov – 
vypracovanie správy o kontrole vybavovania sťažností za rok 2012, 

c) zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov- 
vypracovanie správy o kontrole vybavovania petícií za rok 2012 

1. výkon pravidelnej následnej kontroly 
 

2. výkon následnej finančnej kontroly 
 

3. výkon metodickej kontroly 
 

4. ostatné kontroly 
 

A. Vedenie centrálnej evidencie a kontrolu vybavovania sťažností 
a petícií 

 
B. Prípravu a tvorbu koncepčných a metodických materiálov 

 
C. Spoluprácu s OcÚ a organizáciami založenými a zriadenými obcou 

Iňa 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Iňa na 1. polrok 
2013. 
Poslanci obecného zastupiteľstva poverili hlavného kontrolóra 
vykonať kontroly podľa plánu kontrol na 1. polrok 2013. 
 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 
2013-2015 
    
   Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OZ so stanoviskom 
k návrhu rozpočtov obce. 
Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2014 – 2015 a návrh 
rozpočtu obce Iňa na rok 2013 je spracovaný v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia 
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 564/2004 o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatné 
súvisiace právne normy. 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 
nariadeniami a internými predpismi obce. 
Návrh programového rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci 
spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 
15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce Iňa k rozpočtu na rok 2013 a roky 
2014 a 2015. 
    
6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2013 
 
P. starosta informoval o rozpočte obce na rok 2013 a obsahu 
jednotlivých položiek. Rozpočet prímov a výdavkov na rok 2013 
je vyrovnaný 
 
Poslanci OZ rozpočet obce Iňa na rok 2013 jednohlasne 
schválili 
 
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2014 a 2015 
 
Poslanci OZ boli informovaný o programovom rozpočte na roky 
2014 a 2015. 
Poslanci OZ berú na vedomie rozpočet na roky 2014 a 2015 
 
8. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach 
a poplatkoch 
 

 VZN č.1/2012 o miestnych daniach a poplatkoch 
Poslanci OZ prerokovali všeob. záväzné nariadenie obce Iňa 
a jednohlasne ho schválili 
 
 
9. Prerokovanie a schválenie harmonogramu zasadnutí OZ na rok 
2013 
 
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012: 

 15. marec 2013 
 14. jún 2013 
 13. september 2013 
 02. december 2013 

 Poslanci OZ program prerokovali a jednohlasne schválili. 
 
 
10. Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2012 
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Starosta oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením č. 2/2012 
a jeho jednotlivých položkách 
Poslanci rozpočtové opatrenie č.2/2012 jednohlasne schválili. 
 
11. Rôzne 
 Starosta obce informoval poslancov o akciách, ktoré sa 

konali v obci 
-posedenie s dôchodcami  
-výstava ovocia a zeleniny 
- hodová zábava 
-Mikuláš pre deti 
- privítanie nového občana (Samuel Mušuka) 
 
 Ďalej informoval o pripravovaných akciách: 

- divadlo „Ordinácia v zlatej žile 
-stolno- tenisový turnaj 
-silvestrovský prípitok s ohňostrojom na OcÚ 
- obecná zabíjačka 
- fašiangová zábava 
 
 Ďalej informoval o projektoch, ktoré podala obec: 

- na obnovu dediny: park s fontánou a detským ihriskom 
-VÚC-: na kultúru a šport 
-modernizácia domu smútku 
-verejné osvetlenie 
- pamätná izba obce Iňa cez SPP 
 
 Starosta obce informoval o udelení odmeny pre kontrolóra 

obce v sume 70 € a zapisovateľku 50 €. 
Poslanci OZ odmeny jednohlasne schválili 
 
 Starosta obce informoval o schválenom projekte na obnovu 

verejného osvetlenia. Nakoľko projekt prešiel a bola nám 
schválená dotácia je potrebné uhradiť 5% za projektovú 
dokumentáciu v zmysle dodatku k zmluve o dielo. 

Poslanci informáciu berú na vedomie a jednohlasne schvaľujú 
navýšenie rozpočtu a úhradu sumy v zmysle dodatku 
 
13. Diskusia  
Starosta informoval o zavesení vianočnej výzdoby a oprave 
verejného osvetlenia, na čo bola zároveň použitá vysokozdvižná 
plošina. 
Poslanci navrhli nechať svietiť dlhšie verejné osvetlenie cez 
vianočné sviatky a Silvester, nakoľko bude zvýšený pohyb 
občanov v obci. 
 
 
14. Návrh na uznesenie 
 
P. starosta vyzval návrhovú komisiu aby prečítala návrh na 
uznesenie. 
Poslanci uznesenie jednohlasne schválili. Tvorí prílohu tejto 
zápisnice.  
 
15. Záver 
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Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce ukončil 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poďakoval sa 
všetkým prítomným za účasť. 
 
 
Iňa, 7.12.2012 
 
 
                                      Jozef Rosipal 

     starosta obce 
Overovatelia zápisnice: 
 
p. Pojarová , p. Juhásová 
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U z n e s e n i e 
 
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo 
7.12.2012 v kultúrnom dome o 16.00 hod.  
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ini 
 
a/ berie na vedomie 

 
Uznesenie č. 1/12  - 2012 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2013-
2015 

  
Uznesenie č. 2/12  - 2012 

Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho OZ 
 
     Uznesenie č. 3/12  - 2012  
Návrh rozpočtu na roky 2014-2015 
 
     Uznesenie č. 4/12  - 2012  
Informáciu starostu o akciách v obci Iňa 
 
 
b/ schvaľuje 
 

Uznesenie č. 5/12  - 2012 
Návrhovú komisiu v zložení p. Gašparíková, p. Biric 
 

Uznesenie č. 6/12  - 2012 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013 
 

Uznesenie č. 7/12 – 2012 
rozpočet obce na rok 2013 
 

Uznesenie č. 8/12  - 2012 
VZN č.1/2012 o miestnych daniach a poplatkoch  
 
     Uznesenie č. 9/12  -2012 
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013 
 
     Uznesenie č. 11/12  -2012 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2012 
 
     Uznesenie č. 12/12  -2012 
Odmenu pre kontrolóra obce vo výške 70€ a zapisovateľku 50€ 
 
 
 
 
 c/ poveruje 
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     Uznesenie č. 13/12  -2012 
Hlavného kontrolóra obce vykonať kontrolnú činnosť podľa plánu 
kontrol na 1. polrok 2013 
 
 
Iňa, 7.12.2012 
 
 
                                      Jozef Rosipal 

     starosta obce 


