ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva , uskutočneného dňa 10. decembra 2018
o 17.00 hodine v telocvični pri ZŠ, Školská 48A vo Vinosadoch

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Neprítomní : Ospravedlnení : –
PROGRAM :
1. Úvodné náležitosti :
a/ Otvorenie zasadnutia
b/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – voľby starostu a poslancov do
obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
d/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e/ Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva
f/ Príhovor starostu
2. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia
3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
4. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva pri výnimočných prípadoch v zmysle novely zákona č. 369/1990
Zb.
5. Návrh na určenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 – 2022
6. Návrh na zriadenie komisií pre volebné obdobie 2018 – 2022 – voľba predsedov
7. Návrh na určenie platu starostu obce
8. Návrh na výkon funkcie zástupcu starostu
9. Záver
K bodu 1 a/
Otvorenie zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta Milan Lempochner, ktorý privítal a pozdravil
všetkých prítomných.
K bodu 1 b/
Za zapisovateľku bola určená p. M. Špačková a za overovateľov zápisnice boli určení p.
Veronika Budinská a p. Mgr. Martin Krebs.
 Uznesenie : Obecné zastupiteľstvo schválilo jednohlasne program zasadnutia podľa
pozvánky , zapisovateľku a overovateľov zápisnice .
Za : 7
proti : 0
zdržal sa: 0
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K bodu 1c/
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce – voľby starostu a poslancov do
obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie
Predsedkyňa MVK p. Ing. Daniela Ďuricová oboznámila prítomných s výsledkami volieb do
obecnej samosprávy – správa je súčasťou zápisnice.
SPRÁVA o výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva Obce Vinosady a na funkciu
starostu obce, konaných dňa 10.11.2018
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov miestnych samospráv, t.j.
poslancov do obecného zastupiteľstva a voľba starostu obce.
Hlasovaním č. 4 Uznesením 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 schválilo počet poslancov 7 do obecného zastupiteľstva

V obci bol vytvorený 1 volebný obvod a 1 okrsok. V zozname voličov bolo zapísaných 1092
oprávnených voličov, z ktorých sa hlasovania zúčastnilo 653 voličov.
Miestna volebná komisia vo Vinosadoch podľa § 45 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí vyhlásila výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva a výsledky volieb
starostu Obce VINOSADY :
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

1092
653
653
638
641

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva v počte 7 boli zvolení :
Poradie

Kandidát

Počet
hlasov

Percentá

331

51,88

289
274

45,30
42,95

273
266
251
245

42,80
41,69
39,34
38,40

Veronika Budinská, 46r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Martin Krebs, Mgr., 47r., projektový manager,
Kresťanskodemokratické hnutie
Vojtech Markovics, 52 r., SHR, nezávislý kandidát
Iveta Trteková, Ing., 58 r., podnikateľ – projektant, nezávislá
kandidátka
Peter Idešic, 42 r., administratíva, nezávislý kandidát
Vladimír Čajkovič, 50 r., živnostník, nezávislý kandidát
Dana Daxnerová, Mgr., 28 r., administratíva, nezávislá kandidátka
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Náhradníci :
Poradie
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kandidát
Ján Vršek, Ing. 63 r, živnostník, nezávislý kandidát
Beata Horvatová, 44 r., účtovníčka, nezávislá kandidátka
Andrea Jedličková, Mgr., 49r., špeciálny pedagóg, nezávislá
kandidátka
Marian Polkoráb, 37 r., zamestnanec MV SR, nezávislý kandidát
René Polkoráb, 41 r., SZČO, nezávislý kandidát
Miloš Dugovič,59 r., administratívny pracovník, Smer – sociálna
demokracia
Oľga Čajkovičová,50 r., živnostníčka, nezávislá kandidátka
Emília Pinterová, 51 r., pokladníčka, nezávislá kandidfátka

Počet
hlasov

Percentá

240
214

37,62
33,54

180
176
167

28,21
27,58
26,17

160
144
132

25,08
22,57
20,69

Za starostku Obce Vinosady bola zvolená : kandidátka č. 1., Mgr. Ivana Juráčková, psychológ,
nezávislá kandátka, s počtom 391 platných hlasov 61%
Kandidát č.2 : Milan Lempochner, 62 r., starosta , nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 250,
čo je 39%.

Miestna volebná komisia blahoželá novozvoleným poslancom a starostke Obce Vinosady
k zvoleniu do funkcií na nastávajúce funkčné obdobie 2018 - 2022.
K bodu 1d/

Zloženie sľubu novozvoleného starostu

Sľub starostu prečítala predsedkyňa miestnej volebnej komisie p. Ing. Daniela Ďuricová .
Predsedkyňa volebnej komisie p. Ing. Daniela Ďuricová slávnostne odovzdala starostke obce
svedčenie o zvolení starostu obce, zablahoželala jej k úspechu v komunálnych voľbách.
Následne novozvolená starostka obce Mgr. Ivana Juráčková zložila v zmysle § 13 ods. 2
zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov slávnostný sľub starostu
Obce Vinosady.
-

Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady konštatovalo, že novozvolená starostka obce zložila v
zmysle § 13 ods. 2 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sľub starostu obce.

Novozvolená starostka Mgr. Ivana Juráčková sľub potvrdila svojím podpisom a ujala sa
vedenia zasadnutia OZ.
K bodu 1e/

Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva

Po prečítaní sľubu starostkou obce p. Mgr. Ivanou Juráčkovou poslanci zložili sľub poslancov do
obecného zastupiteľstva .
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub do rúk starostu v abecednom poradí
nasledovne :

1.
2.
3.
4.

Veronika Budinská
Vladimír Čajkovič
Dana Daxnerová, Mgr.
Peter Idešic
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5. Martin Krebs, Mgr.
6. Vojtech Markovics
7. Iveta Trteková, Ing.
Každý prítomný novozvolený poslanec so slovom „ sľubujem „ si prevzal osvedčenie o svojom
zvolení .
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady konštatovalo, že poslanci novozvoleného obecného
zastupiteľstva Obce Vinosady zložili v zmysle § 26 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Na základe tejto skutočnosti sa
novozvolené obecné zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií.
K bodu 1f/
Vystúpenie – príhovor novozvolenej starostky, ktorá sa v úvode prihovorila občanom s tým, že
391 hlasov je dosť veľký počet, ktoré dostala od občanov. Bude sa v nasledujúcich štyroch rokov snažiť,
aby body volebného programu boli naplnené, bude sa snažiť, aby všetci v obci žili spokojne a bude
občanov počúvať. Dvere na obecnom úrade budú vždy otvorené, pokiaľ by boli vhodné, dobré námety,
občania sú vítaní ešte viac. Želá všetkým občanom aby sa im darilo a popriala všetkým všetko dobré.
Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za zapisovateľku bola určená: M. Špačková
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci: p. V. Budinská, p. Mgr. Martin Krebs
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 7
Výsledky hlasovania:
Za: 7 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr. Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics, Ing. Iveta Trteková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady schválilo program
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch tak, ako bol predložený.
Bod 3.

Voľba návrhovej a mandátovej komisie

Na návrh p. starostky, aby mandátna a návrhová komisia nebola zriadená bolo hlasované nasledovne:
Za: 7 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr.Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics, Ing.Iveta Trteková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Mandátna a návrhová komisia nebola zriadená
Bod 4.

Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva pri výnimočných
prípadoch v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb.
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p. starostka navrhuje poslankyňu p. Ing. Iveta Trteková, za oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu obce.
Výsledky hlasovania:
Za: 7 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr.Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics , Ing.Iveta Trteková,
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Poverenou oprávnenou zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva pri výnimočných prípadoch
v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb.sa stala p. Ing. Iveta Trteková.
Bod 5.

Návrh na určenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 – 2022

p. starostka navrhla pre volebné obdobie 2018 – 2022 sobášiaceho p. Mgr. Martina Krebsa.
Výsledky hlasovania:
Za: 7 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr.Dana Daxnerová, Peter Idešic, , Vojtech Markovics,
Ing. Iveta Trteková , Mgr. Martin Krebs
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Pre volebné obdobie 2018 – 2022 bol zvolený sobášiaci p. Mgr. Martin Krebs.
Bod 6.

Návrh na zriadenie komisií pri OZ – voľba ich predsedov

Voľba komisií – navrhované komisie :
-

komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP
komisia finančná, zdravotno - sociálna
komisia pre kultúru, šport a vzdelanie

Za: 7 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr.Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics, Ing.Iveta Trteková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 Uznesenie : OZ súhlasilo s vytvorenými návrhmi komisií a komisie boli schválené
jednohlasne.
Návrh predsedu komisie pre výstavbu, ÚP a ŽP :
Za predsedu bola navrhnutá p. Ing. Iveta Trteková
Za: 6 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr.Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics, Ing.Iveta Trteková
Proti: 0
Zdržali sa: 1 – Vladimír Čajkovič
Za predsedu bola zvolená p. Ing. Iveta Trteková
Členovia komisie sa budú voliť na najbližšom zasadnutí OZ .
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Návrh predsedu komisie finančnej a zdravotno-sociálnej :
Za predsedu bola navrhnutá p. Veronika Budinská.
Predsedkyňa bola zvolená podľa návrhu s počtom hlasov
Za : 6
proti : 1
zdržal sa: 0
Za: 6 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr. Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics, Ing.Iveta Trteková
Proti: 1 - Vladimír Čajkovič
Zdržali sa: 0
Za predsedu bola zvolená p. Veronika Budinská
Členovia komisie sa budú voliť na najbližšom zasadnutí OZ .
Návrh predsedu komisie pre Kultúru, šport a vzdelávanie :
Za predsedu bol navrhnutý p. Mgr. Martin Krebs
Predseda bol zvolený podľa návrhu s počtom hlasov
Za: 7 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr. Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics, Ing.Iveta Trteková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Za predsedu bol zvolený p. Mgr. Martin Krebs
Členovia komisií budú doplnení a zvolení na najbližšom zasadnutí OZ .
Bod 7.

Návrh na určenie platu starostu obce

Podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení zákona NR SR 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. zákona č.
322/2015 Z.z. a zákona 377/2015 Z.z. z 20.novembra 2015 v znení neskorších predpisov prináleží od
10.12.2018 plat starostke obce nasledovne :
1/ Podľa zákona 253/1994 Z.z., § 3 priemerný plat pracovníka národného hospodárstva pre rok 2017 je
954,00 €
2/ Podľa zákona 154/2011 Z.z., § 4, bod 3 v znení neskorších predpisov podľa počtu obyvateľov od
1001 do 3000 zvýšenie o 2,20 násobok 2098,80 €
3/ Podľa zákona 460/2008 Z.z., čl. IV zaokrúhlene na celé euro nahor 2099,00 €
Za: 7 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr.Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics, Ing.Iveta Trteková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Bod 8.

Návrh na výkon funkcie zástupcu starostu

Na výkon funkcie zástupcu starostu bola navrhnutá p. Ing. Iveta Trteková.
Za: 7 - Veronika Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr.Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs,
Vojtech Markovics, Ing.Iveta Trteková
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Za zástupkyňu starostky bola zvolená p. Ing. Iveta Trteková.
Bod 9.

Záver

Prvé ustanovujúce zasadnutie OZ ukončila o 17.30 hodine starostka Obce Vinosady p.
Mgr. Ivana Juráčková, ktorá poďakovala všetkým prítomným za účasť na 1. Ustanovujúcom zasadnutí
OZ a popriala veľa zdravia, šťastia v nastávajúcom období pri svojej práci.

Vo Vinosadoch, 10.12.2018
Zapísala : M. Špačková

Mgr. Ivana Juráčková
starostka Obce Vinosady
Overovatelia :
Dňa 10.12.2018 overila : Veronika Budinská

……………………………

Dňa 10.12.2018 overil : Mgr. Martin Krebs

………...…...……………..
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UZNESENIE
z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva ,
ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 o 17.00 hodine v telocvični
Uznesenie prvého zasadnutia predniesla p. Mgr. Ivana Juráčková nasledovne :
A.Berie na vedomie
Uznesenie č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady na svojom ustanovujúcom zasadnutí :
a/ berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice : M. Špačkovú
b) berie na vedomie overovateľov zápisnice : Veroniku Budinskú, Mgr. Martina Krebsa
Hlasovanie poslancov :
Za : 7
proti :0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady na svojom ustanovujúcom zasadnutí:
1. Správu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch voľby starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva Obce Vinosady
2. Príhovor starostky obce
Berie na vedomie výsledky volieb do orgánov samosprávy na volebné obdobie 2018 – 2022, že za starostku
obce bola zvolená Mgr. Ivana Juráčková a za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení : Veronika
Budinská, Vladimír Čajkovič, Mgr.Dana Daxnerová, Peter Idešic, Mgr. Martin Krebs, Vojtech Markovics , Ing.Iveta
Trteková
Hlasovanie poslancov :
Za : 7
proti :0
zdržal sa: 0
B. Konštatuje, že
1. Novozvolená starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
C. Schvaľuje
Uznesenie č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí:
Schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa návrhu.
Za : 7
proti :0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 39/2018
Podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
zákona NR SR 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. zákona č. 322/2015 Z.z. a zákona 377/2015 Z.z. z 20.novembra 2015 v znení
neskorších predpisov prináleží od 10.12.2018 plat starostke obce nasledovne :
1/ Podľa zákona 253/1994 Z.z., § 3 priemerný plat pracovníka národného hospodárstva pre rok 2017 je 954,00 €
2/ Podľa zákona 154/2011 Z.z., § 4, bod 3 v znení neskorších predpisov podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000 zvýšenie
o 2,20 násobok 2098,80 €
3/ Podľa zákona 460/2008 Z.z., čl. IV zaokrúhlene na celé euro nahor 2099,00 €
plat starostu obce
Hlasovanie :

Za : 7
proti :0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady schvaľuje plat starostu.
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D. Zriaďuje
1. komisie obecného zastupiteľstva a to:
Uznesenie č.40/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady na svojom ustanovujúcom zasadnutí podľa § 15 Zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení zriaďuje komisie obecného zastupiteľstva nasledovne :
a) komisiu pre výstavbu, ÚP a ŽP
b) komisiu finančnú, zdravotno-sociálnu
c) komisiu pre kultúru, šport a vzdelávanie
hlasovanie poslancov:
Za :7

proti : 0

zdržal sa: 0

E. Volí
Uznesenie č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady na svojom ustanovujúcom zasadnutí:
Poveruje podľa § 12 odst.2, prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 piata veta a odst.6 tretia veta zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov poslankyňu obecného zastupiteľstva p. Ing. Ivetu
Trtekovú, za oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu
obce
Hlasovanie poslancov :
Za : 6
proti : 0
zdržal sa: 1
Uznesenie č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady ma svojom ustanovujúcom zasadnutí volí za predsedu komisie pre
výstavbu, ÚP a ŽP p. Ing. Ivetu Trtekovú
Hlasovanie poslancov:
Za : 6
proti : 0
zdržal sa: 1
Uznesenie č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady ma svojom ustanovujúcom zasadnutí volí za predsedu komisie
finančnej, zdravotno-sociálnej p. Veroniku Budinskú
Hlasovanie poslancov:
Za : 6
proti : 1
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady ma svojom ustanovujúcom zasadnutí volí za predsedu komisie pre
kultúru, šport a vzdelávanie p. Mgr. Martina Krebsa
Hlasovanie poslancov:
Za :7
proti : 0
zdržal sa : 0
G. Poveruje
Uznesenie č. 45/2018
Starostka obce poveruje poslankyňu obecného zastupiteľstva p. Ing. Ivetu Trtekovú za zástupkyňu starostky
Obce Vinosady
H. Ukladá
Uznesenie č. 46/2018
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na zloženie svojich komisií.
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Vo Vinosadoch , 10.12.2018
Zapísala : M. Špačková

Mgr. Ivana Juráčková
starosta Obce Vinosady

Overovatelia :
Dňa 10.12.2018 overila : Veronika Budinská

……………………………

Dňa 10.12.2018 overil: Mgr. Martin Krebs

………...…...……………..
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