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03. Z á p i s n i c a 2012
z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 30. mája 2012 o 17.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : Marek Nemček
Overovatelia : Ing. Ingrid Pätoprstá, Ing. Ľubomíra Zápražná
Rokovanie viedol starosta obce Milan Lempochner
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)

1. Bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov,
schválenie programu

2. Bod

Overenie uznášaniaschopnosti OZ

Starosta obce p. Milan Lempochner otvoril rokovanie, skonštatoval, že MOZ je uznášania
schopné - sú prítomní 5 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice: Ing. Ingrid Pätoprstá, Ing. Ľubomíra
Zápražná, zapisovateľka : M.Špačková

Program rokovania :
1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Overenie uznášaniaschopnosti OZ
3. Schválenie rozpočtu na rok 2012
4. Záver
Starosta Milan Lempochner dal hlasovať o programe a OZ rokovalo podľa programu:
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 21/2012/03 zo dňa 30.5.2012
OZ s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) program rokovania. OZ bolo
uznášaniaschopné v počte 5 poslancov.

3. Bod

Schválenie rozpočtu na rok 2012

Predsedkyňa finančnej komisie a poslankyňa OZ p. Ing. Ingrid Pätoprstá predložila návrh na
schválenie na základe zasadnutia z finančnej komisie a predložila stanovisko k návrhu
programového rozpočtu na rok 2012 – 2014 .
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 22/2012/03 zo dňa 30.05.2012
OZ s c h v a ľ u j e rozpočet na rok 2012 s výhradami.
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Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady Milan Lempochner poďakoval za účasť na
rokovaní obecného zastupiteľstva všetkým prítomným a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva dňa
30.5.2012 o 17.20 hod..
zapísal(a) :
Dňa 30.5.2012 starosta obce Milan Lempochner

..........................................

Dňa 30.5.2012 overil: pani Ing. Ingrid Pätoprstá

.............................................

Dňa 30.5.2012 overil: pani Ing. Ľubomíra Zápražná

.............................................

