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09. Z á p i s n i c a 2014
z rokovania neplánovaného obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 22. decembra 2014 o 18.00 hod. na Ocú Vinosady

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnená : Ing. Margita Šebová
Overovatelia : Ing. Ján Vršek, Vladimír Čajkovič
Rokovanie viedol starosta obce Milan Lempochner
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)

1. Bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Starosta obce p. Milan Lempochner privítal všetkých na rokovaní NOZ, otvoril rokovanie, skonštatoval, že
NOZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, ospravedlnená Ing. M. Šebová, určil overovateľov
zápisnice : Ing. Ján Vršek , Vladimír Čajkovič a zapisovateľku M. Špačkovú.
Starosta navrhol zmenu programu NOZ a doplnenie o bod č.4 a bod č. 5 a ďalej posunutie bodov nasledovne :
- Bod 4 - Určenie komisie na zisťovanie majetkových pomerov

-

Bod 5 – Rôzne - schválenie platu starostu

keďže poslanci nemali pripomienky k predloženej zmene programu OZ, starosta dal hlasovať o programe, OZ
schválilo zmenu tohto programu a ďalej sa rokovalo podľa programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Návrh úpravy rozpočtu č.2/2014 - schválenie
Návrh rozpočtu na rok 2015 - schválenie
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 45/2014/09 zo dňa 22.12.2014
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 za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

2. Bod

Návrh úpravy rozpočtu č.2/2014 - schválenie

Predniesla pracovníčka OcÚ Ing. J. Cíferská – viď príloha
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 46/2014/09 zo dňa 22.12.2014
OZ schvaľuje návrh úpravy rozpočtu č. 2/2014
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Obec nebude využívať štruktúru programového rozpočtu na rok 2015 a ďalšie roky
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 47/2014/09 zo dňa 22.12.2014
OZ súhlasí, že nebude využívať štruktúru programového rozpočtu na rok 2015 a ďalšie roky
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
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Návrh rozpočtu na rok 2015 - schválenie
Predniesla predsedkyňa finančnej komisie p. Beata Horvatová – viď príloha

Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 48/2014/09 zo dňa 22.12.2014
OZ súhlasí s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2015
OZ za : 6
4. bod

proti : 0

zdržal sa : 0

Určenie komisie na zisťovanie majetkových pomerov :

Určenie komisie na zisťovanie majetkových pomerov :
OZ navrhuje za členov :
1. Beata Horvatová
2. Vladimír Čajkovič
3. Peter Idešic
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 49/2014/09 zo dňa 22.12.2014

OZ súhlasí s vytvorením komisie na zisťovanie majetkových pomerov a navrhuje členov v nasledovnom
zložení : Beata Horvatová, Vladimír Čajkovič, Peter Idešic.
Za : 6
5. bod

proti : 0

zdržal sa : 0

Rôzne - schválenie platu starostu

Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 50/2014/09 zo dňa 22.12.2014
OZ súhlasí s určením platu starostu v zmysle Zákona 154/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starostovi Obce Vinosady Milanovi Lempochnerovi patrí od 10.12.2014 plat, ktorý je súčinom priemernej
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013, ktorá dosiahla 824,00 €
Starostovi Obce Vinosady patrí plat vo výške 1,98 násobku mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve
a 20% zvýšenie čo predstavuje čiastku 1958,00 € Slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiatosem eur.
Plat určený týmto výmerom sa Vám bude vyplácať po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia
podmienky, za ktorých bol priznaný.
OZ za : 6
proti: 0
zdržal sa : 0

6. Bod

Diskusia

V diskusii neboli žiadne podnety
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Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady Milan Lempochner poďakoval všetkým
prítomným za účasť na rokovaní neplánovaného obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie dňa 22.12.2014
18,30 hod.
zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 22.12.2014 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 22.12.2014 overil Vladimír Čajkovič

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

Dňa 22.12.2014 overil Ing. Ján Vršek

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

