3. Zápisnica roku 2016 - Uznesenia OZ 15.06.2016

ZOZNAM UZNESENÍ
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch
zo dňa 15.06.2016 o 18.00 hod.

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 19/2016/03 zo dňa 15.06.2016
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. 20/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
Obce Vinosady
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 21/2016/03 zo dňa 15.06.2016
Z parcely č. 281/1 registra „E“ zapísanej na LV č. 595 o celkovej výmere 860 m2 v k.ú. Malé Tŕnie vznikla na
základe nového geom. plánu č. 10/2016 zo dňa 30.3.2016 a znaleckého posudku č.28/2016 nová parcela č.
281/24, registra „C“, o celkovej výmere 126 m2, kateg. orná pôda v k.ú. Malé Tŕnie. OZ súhlasí s odpredajom
uvedenej parcely na základe hodného osobitného zreteľa za 1, 00 € s tým, že sa uhradí cena za vypracovanie
znaleckého posudku vo výške 150,- €.
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa :0

Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 22/2016/03 zo dňa 15.06.2016
Z nehnuteľnosti parc. č. 281/2 registra „C“ o výmere 932 m2, vodné plochy v k.ú. Malé Tŕnie zapísaná na Obec
Vinosady bola oddelená novovzniknutá parcela č. 281/23 reg. „C“ o výmere 42 m2 vodné plochy geom plánom č.
45403066-055/2016.
Z nehnuteľnosti parc. č. 111/2 parc. reg. „C“ o výmere 798 m2 – záhrady v k.ú. Malé Tŕnie zapísaná na LV č. 659
bola oddelená novovzniknutá parcela č. 111/9 reg. „C“ o výmere 42 m2, záhrady geom. plánom č. 45403066055/2016.
Obec Vinosady zamení novovzniknutú parcelu č. 281/23 reg. „C“ o výmere 42 m2 vodné plochy za novovzniknutú
parcelu č. 111/9 reg.“C“ o výmere 42 m2, záhrady. Zámena pozemkov sa uskutoční bezodplatne t.j. pozemok
za pozemok za účelom rozšírenia miestnej komunikácie.
OZ súhlasí so zámenou pozemkov
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 23/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje VZN č. 3 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Vinosady s pripomienkami
OZ za : 6
proti :0
zdržal sa :0
Hlasovanie č.6
Uznesenie č. 24/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje záverečný účet Obce Vinosady za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 s výhradami
OZ za : 6
proti :0
zdržal sa :0
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Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 25/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje zriaďovateľskú listinu pre Základnú školu, Školská 49, 902 01 Vinosady, ktorej zriaďovateľom je
Obec Vinosady
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 26/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ súhlasí s vybudovaním športovo – relaxačného centra pod priehradou v k.ú. Veľké Tŕnie
OZ za : 4
proti :1
zdržal sa : 1
Hlasovanie č. 9
Uznesenie č. 27/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje organizačný poriadok.
OZ za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

Dňa 15.06.2016 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 15.06.2016 overil : Miloš Dugovič

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

Dňa 15.06.2016 overil : Peter Idešic

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