06. Zápisnica roku 2012 - OZ 30.10.2012

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch
zo dňa 30.10.2012 o 18.00 hod.
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 044/2012/06 zo dňa 30.10.2012
OZ s ch v a ľ u j e zmenu programu a nový program v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom
zriadení) program rokovania. Bod č.3 „Schválenie záverečného účtu za rok 2011“ na základe
návrhu finančnej komisie. Záverečný účet bude pripomienkovaný a nebude sa schvaľovať.
OZ za zmenu programu: 4, proti: 2 zdržal sa: 1
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 045/2012/06 zo dňa 30.10.2012
OZ s ch v a ľ u j e výmenu bodov v programe zasadnutia OZ. Doplniť bod do stavebnej
komisie odkúpenie cesty p. Ponfym vo výmere 920 m2
OZ za 6, proti: 0
zdržal sa hlasovania:
1
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 046/2012/06 zo dňa 30.10.2012
Schvaľovanie záverečného účtu na rok 2011 sa odkladá na najbližšie zasadnutie OZ.
K stanovisku hlavnej kontrolórky Mgr. Ivety Balejčíkovej, bude priložené vyjadrenie
audítorky pani Juricovej.
OZ za: 0,
proti: 7,
zdržal sa:
0
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 047/2012/06 zo dňa 30.10.2012
Pán Mgr. Pavol Tahotný, bytom: Mladoboleslavská 2, 902 01 Pezinok, si podal opätovnú žiadosť
vedenú pod sp. zn. 516/2012 na odkúpenie obecného pozemku parc. č. 204, vedeného na LV č.1010
v k. ú. Veľké Tŕnie, ako zastavané plochy a nádvoria. Navrhol na základe návrhu finančnej komisie zo
zasadnutia OZ zo dňa 4.9.2012 kúpnu cenu 35,00 € za m2.
Za:
4 poslanci,
proti 3 poslanci,
zdržal sa:
0
Hlasovanie č.5
Uznesenie č. 048/2012/06 zo dňa 30.10.2012
OZ schvaľuje prevod nehnuteľnosti parcela registra „C“ parc.č. 204/2 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 352 m2, ktorá vznikla odčlenením z nehnuteľnosti parcely registra „E“ parc.č. 204 – zast.
plochy a nádvoria o výmere 10316 m2 na základe geometrického plánu na základe geometrického
plánu č. 38/2012 zo dňa 27.04.2012, vypracovaného geodetom Ing. Petrom Simeonovom, Osvaldova
13, 917 01 Trnava, zapísanej na LV č. 1010 pre k.ú. Veľké Tŕnie v 1/1, vedeného na Katastrálnom
úrade v Bratislave, Správa katastra Pezinok za cenu 35,- EUR/m²
Za:
4 poslanci,
proti 3 poslanci,
zdržal sa:
0
Dňa 30.10.2012 starosta obce Milan Lempochner
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Dňa 30.10.2012 overil: Mgr. Irena Číková
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Dňa 30.10.2012 overil: Ing.Ľubomíra Zápražná
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