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04. Z á p i s n i c a 2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 18. júla 2018 o 17.30 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : p. Beata Horvatová, p. hl. kontrolórka Janka Maťusová
Overovatelia : pp. Miloš Dugovič, Veronika Budinská
Rokovanie viedol zástupca starostu obce p. Vladimír Čajkovič
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)

1. bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Poverený zástupca starostu obce p. Vladimír Čajkovič, privítal všetkých členov na zasadnutí OZ, otvoril
rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice :
pp. Miloša Dugoviča, Veroniku Budinskú a zapisovateľku M. Špačkovú.

Program :
1.
Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2.
Schválenie volebného obvodu, volebného okrsku, určenie volebnej miestnosti a určenie počtu poslancov
do obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018
3.
Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 22/2018/04 zo dňa 18.07.2018
OZ s c h v a ľ u j e predložený program 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
Schválenie volebného obvodu pre „Voľby do orgánov samosprávy obcí“ konaných dňa 10.novembra 2018
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 23/2018/04 zo dňa 18.07.20018
OZ schvaľuje jeden volebný obvod pre „Voľby do orgánov samosprávy obcí“ konaných dňa 10.novembra 2018
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa :0
Schválenie volebného okrsku č.1 a volebnej miestnosti č.1 v zasadačke OcÚ, Pezinská 95, Vinosady pre „ Voľby
do orgánov samosprávy obcí „ konaných dňa 10.novembra 2018
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 24/2018/04 zo dňa 18.7.2018
OZ schvaľuje volebný okrsok č.1 a volebnú miestnosť č.1 v zasadačke OcÚ, Pezinská 95, Vinosady pre „ Voľby do
orgánov samosprávy obcí „ konaných dňa 10.novembra 2018
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
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Schválenie počtu poslancov do obecného zastupiteľstva
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 25/2018/04 zo dňa 18.7.2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov na svojom rokovaní uznesením č. 25/2018/04 zo dňa 18.7.2018 schvaľuje, že
Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch bude mať celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom
obvode utvorenom pre celú Obec Vinosady .
OZ schvaľuje počet poslancov 7 do obecného zastupiteľstva
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci zástupca starostu Obce Vinosady p. Vladimír Čajkovič poďakoval
všetkým prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva
dňa 18.07.2018 o 17,40 hod.
zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 18.07.2018 zástupca starostu obce Vladimír Čajkovič

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

Dňa 18.07.2018 overil: Miloš Dugovič

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

Dňa 18.07.2018 overila: Veronika Budinská

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

