1. Zápisnica roku 2015 - Uznesenia OZ 11.02.2015

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch
zo dňa 11.02.2015 o 18.00 hod.

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 01/2015/01 zo dňa 11.02.2015
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 02/2015/01 zo dňa 11.02.2015
OZ schvaľuje sobášiacich starostu, p.poslankyňu p. Beatu Horvatovú a poslanca p. Petra Idešica.
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č.3
Uznesenie č. 03/2015/01 zo dňa 11.02.2015
OZ schvaľuje odmenu zástupcovi starostu p. Vladimírovi Čajkovičovi vo výške 0,00 €
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 04/2015/01 zo dňa 11.02.2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisií: viď príloha hlasovanie poslancov podľa jednotlivých komisií
a navrhnutých členov do komisie:
Komisia pre výstavbu územné plánovanie a životné prostredie:
Ing. Ján Vršek - predseda
Antonín Nemec
Ing. Jana Kmeťová
Ing. Margita Šebová
Ján Hanúsek
Komisia finančná a sociálna:
Beata Horvatová - predseda
Veronika Budinská
Ing. Ingrid Pätoprstá
Oľga Čajkovičová
Mgr. Irena Číková
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Vladimír Čajkovič - predseda
Miloš Dugovič
Peter Idešic
Ivan Strezenický
Oľga Fraňová
Mgr.Elena Macháčková
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Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 05/2015/01 zo dňa 11.02.2015
OZ schválilo do Rady Základnej školy poslanca p. Miloša Dugoviča a a do Rady materskej škôlky poslanca p.
Petra Idešica ako zástupcov OZ
Za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 06/2015/01 zo dňa 11.02.2015
Uznesenie OZ :
1. Prešetrenie zákonného postupu vo veci stavebného povolenia SOÚ-18755/2014-2232 a dodatočného
stavebného povolenia stavebníka p. Ing. Ivan Benčáta, SNP 46, Pezinok, zn SOÚ-5402/2012-1383/Ma
– vo veci zmeny nedokončenej stavby účelovej budovy pred dokončením na chov domácich zvierat na
objekt detskej škôlky a jasle. Občania nesúhlasia s navrhovanou stavebnou činnosťou stavieb mimo
zastaveného územia – t.j. v extraviláne.
2. OZ vyslovuje nesúhlasné stanovisko ohľadom vybudovania - prístupovej komunikácie a spevnených
plôch na p.č. 16/2, 17/2, 20/2, 20/1, 13/1, 174 v k.ú. Malé Tŕnie stavebníka Bruno Benčáta, Modranská
90, Vinosady na základe vydaného Oznámenia o začatí územného konania a miestneho zisťovania
vedeného pod sp. zn. SOÚ 661/2015-184/IMa zo dňa 29.1.2015, ktoré sa má uskutočniť dňa 12.2.2015
Za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 07/2015/01 zo dňa 11.02.2015
OZ súhlasí s predajom pozemku podľa znaleckého posudku č. 5/2015 v čiastke 115,00 € /m2 pod budovou p.č.
666 o výmere 3 m2 p. Milana Strezenického, Modranská 134, Vinosady a p. Miroslava Strezenického, Modranská
134, Vinosady z dôvodu, že pri zameraní geodetom bolo zistené, že roh stavby je posunutý o 0,66 cm na
pozemok parc.č. 325, ktorý je vo vlastníctve obce zapísaný na LV č. 733 – zastavané plochy a nádvoria. Na
základe tejto skutočnosti bola geom. plánom č. 23/2014 z parcely č. 325 odčlenená a vytvorená parcela č. 325/2
o výmere 3m2.
Za : 6
proti : 0
zdržal sa : 1
Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 08/2015/01 zo dňa 11.02.2015
OZ schvaľuje finančný príspevok 50,- € Zväzu protifašistickým bojovníkom v Pezinku pri príležitosti 70. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.
Za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

Dňa 11.02.2015 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 11.02.2015 overil : Miloš Dugovič

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

Dňa 11.02.2015 overil : Peter Idešic

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