Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré
sa konalo 20.1.2014 v kultúrnom dome o 16.00 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program

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

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Inventarizácia za rok 2013
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. 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. Biric a p. Gašparíková
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
3. Inventarizácia za rok 2013
Poslancom OZ bol predložený návrh o inventarizácie. Nakoľko
pozemky na parc. 364/5 a 364/6 boli predané v roku 2008
a neboli vyradené s majetku a z účtovníctva inventarizačná
komisia podala návrh na ich vyradenie v prospech účtu 428.
Poslanci s návrhom súhlasia.
Inventarizáciou sa zistilo že v majetku je pozemok, ktorý obec
nemá po ROEPe na liste vlastníctva a preto navrhujú jeho
vyradenie v prospech účtu 549. Poslanci s návrhom súhlasia.
Po ROEPe boli na list vlastníctva pripísané pozemky a preto
inventarizačná komisia navrhla ich zaradenie do majetku
a účtovníctva s sume za list VL č. 1: 26602,92 € a za list VL
č. 398: 99838,20. Poslanci s návrhom jednomyseľne súhlasia.
Zo starších období sú nezrovnalosti v predpise daní
a poplatkov tieto účty sa upravia z účtu 428( 428/318 600,17 €
a 319/428 1201,64 €). Poslanci s návrhom súhlasia. A dávajú
upozornenie na úpravu predpisov ku koncu roka.
Inventarizačná komisia dala návrh na vyradenie majetku a to:
oplotenie OCÚ, akumulačné kachle, motorová jednotka + rotačná

kosa, Počítač s tlačiarňou, CXrom k počítaču. Poslanci
s vyradením jednomyseľne súhlasili.
Účet 021 sa vyrovná o 0,02 € nakoľko pri prevode v minulých
rokoch na koruny došlo k zaokrúhľovaciemu rozdielu. (549/021).
Poslanci s úpravou jednomyseľne súhlasia.
Nakoľko v minulých rokoch sa vyradil majetok a účtovne sa
nedoúčtoval vznikol rozdiel na účte 022, tento rozdiel bude
vyradení v prospech účtu 549. Poslanci s návrhom súhlasia,
nakoľko nie je možné zistiť o ktorý konkrétny majetok sa jedná
a kedy bol vyradený.
Za účet 082 kde boli v minulých rokoch nesprávny účtované
odpisy a pri vyraďovaní neboli správne zaúčtované odpisy sa
tento účet upravený v prospech účtu 428. Poslanci s návrhom
jednomyseľne súhlasia.
Poslanci s inventarizáciou súhlasia.
4.
Rôzne
Neboli žiadne nové skutočnosti.

5. Diskusia
Do diskusie sa nikto nezapojil
6. Návrh na uznesenie
Tvorí prílohu tejto zápisnice
7. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce
ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poďakoval sa
všetkým prítomným za účasť.
Iňa, 20.1.2014

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
20.1.2014 v kultúrnom dome o 16.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo v Ini

a/ schvaľuje
Uznesenie č.1/1-2014
Návrhovú komisiu v zložení p. Biric, p. Gašparíková
Uznesenie č.2/1 - 2014
Inventarizáciu za rok 2013

V Ini, 20.1.2014

Jozef Rosipal
starosta obce

