Z Á P I S N I C A . 1/2008/OZ
zo zasadnutia obecného zastupite!stva , uskuto neného
d%a 05.02.2008 o 18.00 hodine na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní : pod!a prezen nej listiny
Overovatelia : Darina Š2astná , Darina Fra%ová
Zapisovate! : Ing. O!ga Polkorábová
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie zasadnutia , ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z OZ
Kanaliza né prípojky
Plán vzdelávania a prípravy v oblastiach civilnej ochrany a krízového riadenia
v podmienkach miest a obcí okresu Pezinok na rok 2008
Správa o plnení úloh v roku 2007 Obce Vinosady pre ú ely CO
Rôzne Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1
Zasadnutie OZ zahájil starosta Ing. Miroslav Achberger.
Overovatelia zápisnice : Darina Š astná , Darina Fra#ová , zapisovate$ka Ing. O$ga
Polkorábová
K bodu 2
OZ ukladá starostovi :
1. bezodkladne oznámi nájomníkom 12.bytových jednotiek termín uskuto,nenia
kolaudácie
2. Vyzva nájomníkov o zaplatenie depozitu v zmysle nájomnej zmluvy
Uznesenie : Prijaté uznesenie bolo jednohlasne schválené .
K bodu 3
Kontrola plnenia uznesení OZ :
- Informovala p. Darina Fra#ová – úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli
splnené
3. Kanaliza,né prípojky – žiadosti o odklad o pripojenie sa na kanalizáciu od ob,anov
Uznesenie : OZ ukladá starostovi zabezpe i2 vybudovanie zberných šachiet pre
kanaliza né prípojky na Modranskej ulici od ísla domu 21 po íslo 26 a od .29 –
.50
T : do 31.03.2008
Jednohlasne schválené
K bodu 4
Plán vzdelávania a prípravy v oblastiach civilnej ochrany a krízového riadenia v podmienkach
miest a obcí okresu Pezinok na rok 2008 ( fotokópiu Plánu... obdržli všetci poslanci )
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Uznesenie : OZ berie na vedomie Plán vzdelávania a prípravy v oblasti civilnej
ochrany a krízového riadenia v podmienkach miest a obcí okresu Pezinok na rok
2008 jednohlasne
Bod .5
Správa o plnení úloh v roku 2007 Obce Vinosady v oblasti CO (fotokópiu Správy ... obdržali
všetci poslanci) , ktorú predložil OZ starosta obce
Uznesenie : OZ berie na vedomie Správu o plnení úloh v roku 2007 Obce Vinosady v oblasti
CO jednohlasne
Bod .6
a/. Stavebná komisia zasadala 31.01.2008 z ktorej bol vypracovaný zápis , kde bolo prijatých 9
rozhodnutí
Uznesenie : OZ schva!uje zápis stavebnej komisie v bodoch 1 – 9 zo d%a 31.01.2008
jednohlasne
b/. Komisia pre kultúru , šport a vzdelávanie – o zasadnutí komisie d#a 29.01.2008 informovala
p. Darina Fra#ová , kde boli prerokované tieto problémy :
- úprava kanalizácie v MŠ vo Vinosadoch
- odmeny pracovní,kam ZŠ a MŠ za rok 2007
- plán kultúrnych podujatí na rok 2008
Uznesenie :OZ berie na vedomie informáciu - zápis zo zasadnutia komisie pre kultúru ,
šport a vzdelávanie jednohlasne
c/ OZ ukladá starostovi obce 1 krát štvr ro,ne zvola riadite$ky MŠ a ZŠ na pracovné porady
Uznesenie : OZ ukladá starostovi obce 1 krát štvr2ro ne zvola2 riadite!ky MŠ a ZŠ na
pracovné porady jednohlasne
d/ Komisia finan,ná, zdravotno-sociálna – p. Daniela Tla,íková informovala OZ o plnení
rozpo,tu za rok 2007
Uznesenie : OZ na návrh finan nej komisie schva!uje prispieva2 pracovníkom OcÚ na
III. pilier dôchodkového sporenia paušálnou iastkou pod!a funk ného zaradenia.
Zárove% navrhuje vy leni2 iastku vo výške 50 tis.Sk za rok 2008 , ako príspevok
zamestnávate!a jednohlasne
Uznesenie : OZ poveruje p. Danielu Tla íkovú a p. Libušu Béberovú vypracova2
všeobecné pravidlá pre poskytovanie príspevku na III. pilier dôchodkového sporenia pre
zamestnancov OcÚ jednohlasne schválené
e/ Žiados ZŠ Vinosady o prenájom telocvi,ne na akciu karneval d#a 08.02.2008
Uznesenie : OZ súhlasí s prenájmom telocvi ne na akciu karneval pre ZŠ Vinosady d%a
08.02.2008 jednohlasne
f/ Žiados MŠ o prenájom telocvi,ne na akciu detský karneval d#a 15.02.2008
Uznesenie : OZ súhlasí s prenájmom telocvi ne na akciu detský karneval pre MŠ
Vinosady d%a 15.02.2008 jednohlasne
g/ Uznesenie : OZ súhlasí s vyplatením príspevku na detský karneval pre MŠ a karneval
pre ZŠ po 1.500,- Sk jednohlasne
g/ Žiados p. Kamily Markovicsovej o usporiadanie diskotéky v telocvi,ni d#a 16.02.2008
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Uznesenie : OZ súhlasí s usporiadaním diskotéky v telocvi ni d%a 16.02.2008 pre p.
Kamilu Markovicsovú jednohlasne
h/ Oznámenie o zrušení prevádzky kaderníctva ADRI Adriana Jurkovi,ová , Pezinská ul.,.39
Vinosady
Uznesenie : OZ berie na vedomie oznámenie o zrušení prevádzky kaderníctva ADRI
Adriana Jurkovi ová , Pezinská ul. .39 Vinosady jednohlasne
ch/ Uznesenie : OZ súhlasí s osadením vývesnej – oznamovacej tabu!e na
Modranskej ulici v lokalite Hrubá ro!a jednohlasne
Uznesenia boli schválené pod$a jednotlivých bodov prezen,nej listiny prítomných.
Zasadnutie OZ ukon,il starosta o 22.15 hodine.

Vo Vinosadoch , 05.02.2008
Zapísala : Ing.O.Polkorábová

Ing. Miroslav Achberger
starosta

Overovatelia : Darina Š2astná
Darina Fra%ová
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U Z N E S E N I E . 1/2008/OZ
zo zasadnutia Obecného zastupite!stva vo Vinosadoch d%a 05.02.2008
Obecné zastupite$stvo vo Vinosadoch po prerokovaní programu:
A/ Schva!uje- súhlasí
1. zápis stavebnej komisie v bodoch 1 – 9 zo d%a 31.01.2008 jednohlasne
2. na návrh finan nej komisie schva!uje prispieva2 pracovníkom OcÚ na III. pilier
dôchodkového sporenia paušálnou iastkou pod!a funk ného zaradenia. Zárove%
navrhuje vy leni2 iastku vo výške 50 tis.Sk za rok 2008 , ako príspevok
zamestnávate!a jednohlasne
3. s prenájmom telocvi ne na akciu karneval pre ZŠ Vinosady d%a 08.02.2008
jednohlasne
4. s prenájmom telocvi ne na akciu detský karneval pre MŠ Vinosady d%a 15.02.2008
jednohlasne
5. s vyplatením príspevku na detský karneval pre MŠ a karneval pre ZŠ po 1.500,- Sk
jednohlasne
6. s usporiadaním diskotéky v telocvi ni d%a 16.02.2008 pre p. Kamilu Markovicsovú
jednohlasne
7. s osadením vývesnej – oznamovacej tabu!e na Modranskej ulici v lokalite Hrubá
ro!a jednohlasne
B/ Berie na vedomie :
1. Plán vzdelávania a prípravy v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia
v podmienkach miest a obcí okresu Pezinok na rok 2008 jednohlasne
2. Správu o plnení úloh v roku 2007 Obce Vinosady v oblasti CO jednohlasne
3. informáciu - zápis zo zasadnutia komisie pre kultúru , šport a vzdelávanie
jednohlasne
4. oznámenie o zrušení prevádzky kaderníctva ADRI Adriana Jurkovi ová , Pezinská
ul. .39 Vinosady jednohlasne
C/ Ukladá :
1. OZ ukladá starostovi :
- bezodkladne oznámi2 nájomníkom 12. bytových jednotiek termín uskuto nenia
kolaudácie
- vyzva2 nájomníkov o zaplatenie depozitu v zmysle nájomnej zmluvy
prijaté uznesenie bolo jednohlasne schválené .
2. starostovi zabezpe i2 vybudovanie zberných šachiet pre kanaliza né prípojky na
Modranskej ulici od ísla domu 21 po íslo 26 a od .29 po .50.
T : do 31.03.2008
jednohlasne schválené
3.starostovi obce 1 krát štvr2ro ne zvola2 riadite!ky MŠ a ZŠ na pracovné porady
jednohlasne
D/ Poveruje :
1. p. Danielu Tla íkovú a p. Libušu Béberovú vypracova2 všeobecné pravidlá pre
poskytovanie príspevku na III. pilier dôchodkového sporenia pre zamestnancov OcÚ
jednohlasne schválené
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Uznesenie bolo schválené pod a jednotlivých bodov po tu prítomných na prezen nej listine.

Vo Vinosadoch , 05.02.2008
Zapísala : Ing. O. Polkorábová

Ing. Miroslav Achberger
starosta

Overovatelia :

Darina Š2astná
Darina Fra%ová
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