Z Á P I S N I C A
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré
sa konalo 6.2.2014 v kultúrnom dome o 9.00 hod.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program

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

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Výzva k zariadeniu MŠ A KD
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. Biric
p. Gašparíková
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. Laurenčík a p. Pojarová
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
3. Výzva k zariadeniu MŠ a KD
Poslancom OZ bola predložená výzva od Detského parlamentu SR
kde nám za sumu 1760 € vybavia nábytkom materskú škôlku
a kultúrny dom v počte cca 20 stolov a 70 stoličiek. Poslanci
súhlasia so zapojením sa do projektu a úhradou požadovanej
sumy z rezervného fondu na kapitálovú investíciu- nákup
vybavenia pre MŠ a KD.

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, 6.2.2014

Jozef Rosipal
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
p. Biric

-

p. Gašparíková

U z n e s e n i e

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Ini, ktoré sa konalo
6.2.2014 v kultúrnom dome o 9.00 hod.

Obecné zastupiteľstvo v Ini

a/ schvaľuje
Uznesenie č.1/1-2014
Návrhovú komisiu v zložení p. Laurenčík, p. Pojarová
Uznesenie č.2/1 - 2014
Nákup zariadenia pre MŠ a KD

V Ini, 6.2.2014

Jozef Rosipal
starosta obce

