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07. Z á p i s n i c a 2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 05.12.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : p. Veronika Budinská
Overovatelia : pp. Ing. Margita Šebová, Ing. Ján Vršek
Rokovanie viedol starosta obce p. Milan Lempochner
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
1. bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Rokovanie viedol starosta obce p. Milan Lempochner, privítal všetkých členov na zasadnutí OZ, otvoril
rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice :
pp. Ing. Margitu Šebovú, Ing. Jána Vrška a zapisovateľku M. Špačkovú.
Program :
1.
Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2.
Schválenie rozpočtu na rok 2019
3.
Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 34/2018/07 zo dňa 05.12.2018
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 rozpočtu na rok 2019
- Vyjadrila sa p. Horvatová – rozpočet na rok 2019 je vyrovnaný, pri bežných príjmoch sme vychádzali
z aktuálnych podkladov roku 2018 a očakávaných dotácií, prípadne grantov, pri bežných výdavkoch sme
vychádzali z 1/12 roku 2018 a plánovaných kapitálových výdavkov a akcií, ktoré plánujeme realizovať
v roku 2019.
- P. Ing. M. Šebová – 2x sa robila úprava rozpočtu, v čom je problém, aby rozpočet schválilo nové obecné
zastupiteľstvo
- Vyjadrila sa p. T. Turiničová – ak by obec išla do provizória, nebolo by to dobré, treba rozpočet schváliť.
Rozpočet sa môže podľa potreby meniť rozpočtovými opatreniami. Rozpočtové provizórium obci zväzuje
ruky do času, kým bude nový rozpočet prijatý, nakoľko obec v rozpočtovom provizóriu môže mesačne
čerpať iba 1/12 ročného rozpočtu. Akékoľvek zvýšené náklady by nemohli byť realizované. Dokonca aj
navýšenie miezd podľa nových tabuliek pre pedagogických a štátnych zamestnancov by nemohlo byť
realizované. Schválenie rozpočtu na rok 2019 terajším zastupiteľstvom je veľkou službou, nakoľko nový
rozpočet nie je možné do začiatku roku 2019 schváliť tak, aby boli dodržané všetky predpísané
legislatívne kroky.
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 35/2018/07 zo dňa 05.12.2018
OZ schvaľuje Rozpočet na rok 2019
OZ za : 5
proti : 0

zdržal sa : 1
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Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady p. Milan Lempochner poďakoval všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie dňa 05.12.2018 o 18,15 hod.

zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 05.12.2018 zástupca starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 05.12.2018 overila: Ing. Margita Šebová

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

Dňa 05.12.2018 overil: Ing. Ján Vršek

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

