2. Zápisnica roku 2015 - Uznesenia OZ 08.04.2015

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch
zo dňa 08.04.2015 o 18.00 hod.

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 09/2015/02 zo dňa 08.04.2015
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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 10/2015/02 zo dňa 08.04.2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu podľa zákona NRSR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona NRSR č. 374/1994 Z. z. , zákona č.
172/1998 Z. z., zákona č.453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z., zákona 460/2008 Z. z. a zákona 154/2011 Z.
z.
1/ Podľa zákona 253/1994 Z. z., §3 priemerný plat pracovníka národného hospodárstva SR pre rok 2014 je
858,00 eur
2/ Podľa zákona 154/2011 Z. z., §4, bod 3 podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000 zvýšenie o 1,98 násobku
1698,84 eur
3/ Podľa zákona 154/2011 Z. z. §4, bod (2), zvýšenie platu starostu o 30%
2208,49 eur
4/ Podľa zákona 460/2008 Z. z., Čl. IV zaokrúhlenie na celé euro nahor
2209,00 eur
OZ za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Hlasovanie č.3
Uznesenie č. 11/2015/02 zo dňa 08.04.2015
OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 05/2014/01 zo dňa 12.02.2014 ohľadom zvýšenia prenájmu telocvične na
10,- €/hodinu
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č.4
Uznesenie č. 12/2015/02 zo dňa 08.04.2015
OZ schvaľuje VZN č. 1/2015 Dodatok č. 5 o poplatkoch za úkony poskytované OcÚ vo Vinosadoch k VZN č.
1/2007
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č.5
Uznesenie č. 13/2015/02 zo dňa 08.04.2015
OZ schvaľuje rekonštrukciu pavilónu č. 1 v MŠ na väčší počet detí v celkovej výške do 6 500,- € - a odstránenie
havárie v čiastke 1.000,- € – 1. úprava rozpočtu.
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 14/2015/02 zo dňa 08.04.2015
OZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov



dotácie športovým oddielom vo výške 8.700,- €
šport vo výške 9.531,-€.
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Následne odporúča OZ odsúhlasiť dotácie:
‐

OFC 014 vo výške 3.000,- €/rok, na pokrytie nutných nákladov pre fungovanie
futbalového klubu
Stolnotenisovému klubu Vinosady vo výške 700,-€

‐
‐
Z prostriedkov určených na šport t.j. z čiastky 9.531,- € riešiť úpravu ihriska podľa požiadaviek futbalového zväzu
–
treba zapracovať do 1. úpravy rozpočtu
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č.7
Uznesenie č. 15/2015/02 zo dňa 08.04.2015
OZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov na stolnotenisový klub vo výške 700,- €/rok
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 16/2015/02 zo dňa 08.04.2015
OZ schvaľuje, že športovci, ktorí reprezentujú Obec Vinosady, budú mať sprístupnenú telocvičňu podľa
harmonogramu telocvične bezplatne
Za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

Dňa 08.04.2015 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 08.04.2015 overil : Veronika Budinská

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

Dňa 08.04.2015 overil : Beata Horvatová

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