ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva , uskutočneného dňa 10. decembra 2014
o 17.00 hodine v telocvični pri ZŠ, Školská 48A vo Vinosadoch

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Ospravedlnení : –
PROGRAM :
1. Úvodné náležitosti :
a/ Otvorenie zasadnutia
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva – predsedkyňa miestnej volebnej komisie
d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e/ Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva
f/ Vystúpenie starostu obce
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva pri výnimočných prípadoch v zmysle novely zákona č.
369/1990 Zb.
4. Zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch – voľba ich predsedov
5. Diskusia
6. Záver
K bodu 1 a/
Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta Milan Lempochner, ktorý privítal a pozdravil
všetkých prítomných.
K bodu 1 b/
Za zapisovateľku bola určená p. M. Špačková a za overovateľov zápisnice boli určení
p. Beata Horvatová, Peter Idešic
 Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne program zasadnutia podľa
pozvánky , zapisovateľku a overovateľov zápisnice .
Za : 7
proti : 0
zdržal sa: 0
K bodu 1c/
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predsedkyňa MVK p. Mária Béberová oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do obecnej samosprávy – správa je súčasťou zápisnice.

K bodu 1d/
Zloženie sľubu novozvoleného starostu
Sľub starostu prečítala predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Mária Béberová a
novozvolený starosta Milan Lempochner sľub potvrdil svojím podpisom a ujal sa vedenia
zasadnutia OZ.
K bodu 1e/
Po prečítaní sľubu starostom obce poslanci zložili sľub poslancov do obecného
zastupiteľstva .
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub do rúk starostu v abecednom
poradí nasledovne :
1. Veronika Budinská
2. Vladimír Čajkovič
3. Miloš Dugovič
4. Beata Horvatová
5. Peter Idešic
6. Margita Šebová
7. Ján Vršek, Ing.
K bodu 1f/
Vystúpenie novozvoleného starostu , ktorý sa v úvode poďakoval prítomným za
dôveru za jeho zvolenie za starostu obce a požiadal o spoluprácu novozvolených poslancov.
Bod 3.

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva pri výnimočných
prípadoch v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb.

Poveruje poslanca p. Ing. Jána Vršeka, za oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v neprítomnosti starostu obce.

Bod 4.

Zriadenie komisií pri OZ – voľba ich predsedov

Voľba komisií – navrhované komisie :
-

komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP
komisia finančná, zdravotno - sociálna
komisia pre kultúru, šport a vzdelanie
 Uznesenie : OZ súhlasilo s vytvoreným návrhom komisií a schválilo jednohlasne.

Návrh predsedu komisie pre výstavbu, ÚP a ŽP :
Za predsedu bol navrhnutý p. Ing. Ján Vršek
Navrhovaná komisia a predseda bol zvolený podľa návrhu s počtom hlasov
Za : 6
proti : 0
zdržal sa: 1
Členovia komisie sa budú voliť na najbližšom zasadnutí OZ .

Návrh predsedu komisie finančnej a zdravotno-sociálnej :
Za predsedu bola navrhnutá p. Beata Horvatová
Navrhovaná komisia a predsedkyňa bola zvolená podľa návrhu s počtom hlasov
Za : 6
proti : 0
zdržal sa: 1
Členovia komisie sa budú voliť na najbližšom zasadnutí OZ .
Návrh predsedu komisie pre Kultúru, šport a vzdelávanie :
Za predsedu bol navrhnutý p. Vladimír Čajkovič
Navrhovaná komisia a predseda bol zvolený podľa návrhu s počtom hlasov
Za : 4
proti : 0
zdržal sa: 3
Členovia komisií budú doplnení a zvolení na najbližšom zasadnutí OZ .
K bodu 5

Diskusia

Starosta poďakoval všetkým poslancom a členom komisií za ich činnosť
v doterajšom OZ a vyslovil presvedčenie, že novozvolenému OZ sa bude dariť riešiť
problémy obce.
K bodu 6

Záver

Ustanovujúce zasadnutie OZ ukončil o 17.30 hodine starosta Milan Lempochner ,
ktorý poďakoval všetkým prítomným za účasť na 1. zasadnutí OZ a poprial veľa zdravia ,
šťastia v nastávajúcom období .

Vo Vinosadoch , 10.12.2014
Zapísala : M.Špačková

Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady

Overovatelia :

Beata Horvatová

……………………………

Peter Idešic

………...…...……………..

UZNESENIE
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 10.12.2014 o 17.00 hodine v telocvični
Uznesenie prvého zasadnutia predniesol p. Milan Lempochner nasledovne :
A. Berie na vedomie
1. Správu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu obce a poslancov
obecného zastupiteľstva Obce Vinosady
2. Príhovor starostu obce
B. Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta obce p. Milan Lempochner zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Veronika Budinská
2. Vladimír Čajkovič
3. Miloš Dugovič
4. Beata Horvatová
5. Peter Idešic
6. Margita Šebová
7. Ján Vršek, Ing.
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
C. Schvaľuje
1. Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa návrhu.
Za : 7
proti : 0
zdržal sa: 0
D. Zriaďuje
1. komisie obecného zastupiteľstva a to:
a) komisiu pre výstavbu, ÚP a ŽP
Za : 7
proti : 0

zdržal sa: 0

b) komisiu finančnú, zdravotno-sociálnu
Za : 7
proti : 0
zdržal sa: 0

c) komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie
Za : 7
proti : 0
zdržal sa: 0
E. Volí
1. poslanca p. Ing. Jána Vršeka, za oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva v neprítomnosti starostu obce,
Za : 6
proti : 0
zdržal sa: 1

2. za predsedu komisie pre výstavbu, ÚP a ŽP p. Ing. Jána Vršeka
Za : 6
proti : 0
zdržal sa: 1
3. za predsedu komisie komisiu finančnú, zdravotno-sociálnu p. Beatu Horvatovú
Za : 6
proti : 0
zdržal sa: 1

4. za predsedu komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie p. Vladimíra Čajkoviča
Za : 4
proti : 0
zdržal sa: 3
G. Ukladá
1. predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na
zloženie svojich komisií.

Vo Vinosadoch , 10.12.2014
Zapísala : M.Špačková

Milan Lempochner
starosta Obce Vinosady

Overovatelia :

Beata Horvatová

……………………………

Peter Idešic

………...…...……………..

