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Z á p i s n i c a č. 5/2019
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 15.07.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : p. Peter Idešic
Overovatelia : pp. Ing. Iveta Trteková, Veronika Budinská
Rokovanie viedla starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
1. bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Rokovanie viedla starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková, privítala všetkých členov na zasadnutí OZ,
otvorila rokovanie, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, určila overovateľov
zápisnice : pp. Veronika Budinská, Ing. Iveta Trteková a zapisovateľku M. Špačkovú.
Program :

1. Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2. Schválenie 3. Zmeny rozpočtu k spoluúčasti na dotácii – k projektu základnej školy z Ministerstva školstva
„ Zdravie na tanieri 2019 “
3. Diskusia
4. Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 32/2019/05 zo dňa 15.07.2019
OZ s c h v a ľ u j e predložený program OZ 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 3. Zmeny rozpočtu k spoluúčasti na dotácii – k projektu základnej školy
z Ministerstva školstva „ Zdravie na tanieri 2019 “

Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 33/2019/05 zo dňa 15.07.2019
OZ schvaľuje 3. Zmenu rozpočtu k spoluúčasti na dotácii – k projektu základnej školy z Ministerstva školstva
„ Zdravie na tanieri 2019 “
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Bod

Diskusia

p. starostka obce informovala členov obecného zastupiteľstva, že starosta Obce Vinodol navrhuje, aby sa
uskutočnilo prvé stretnutie obcí, ktoré majú v názve obcí slovo „víno“ ohľadom tradícií obcí – je to niečo ako letný
festival. Stretnutie sa uskutoční 2.8.2019 vo Vinodole – prvé stretnutie bude na úrovni zoznamovania sa starostov
obcí, občanov. Bude to niečo ako oslava vína, prípadne putovanie za vínom. Pokiaľ by sa obce vystriedali, akcia by
sa uskutočnila cca 1x za 6 rokov.
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-

Pripojila sa p. E. Pinterová, že to nie je jednoduchá vec, je to aj o ubytovaní hostí, turistov a podobne

-

ďalej sa dopytuje, či sa uskutočnilo stretnutie p.Trtekovej a p. Šebovej ohľadom jamy pred školou – bolo jej
odpovedané, že zatiaľ nie

-

pýta sa na vydávanie obecného časopisu a kedy sa začne vydávať – odpovedané jej bolo, že časopis bude
vydaný na jeseň a zatiaľ neboli použité žiadne finančné prostriedky

p. hl. kontrolórka uvádza, že z Ministerstva vedy výskumu a športu – od 1.09.2019 MŠVaŠ SR vydalo nové
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Je potrebné vypracovať
nové VZN o výške príspevku na stravovanie. Zvýšenie celodennej stravy pre deti (desiata, obed, olovrant) v MŠ by
malo byť o 0,11 eur, pre žiakov ZŠ (desiata, obed) by malo byť navýšenie o 0,08 eur. Pre zamestnancov o 0,15 eur
denne.
Nové VZN bude možné schváliť s platnosťou od 1.10.2019 na najbližšom zasadnutí OZ. Je možné prehodnotiť i
výšku príspevku zákonného zástupcu žiakov v ŠKD a detí v MŠ.
p. E. Pinterová, podotýka, že strava by mala byť lepšie dochutená, aby to deti jedli – odpovedalo sa, že strava je
pripravovaná a musí zodpovedať normám
-

p. starostka informovala, pracovníci, ktorí boli zobratí z úradu práce sa osvedčili, opätovne požiadala o 2
aktivačných pracovníkov z úradu práce a požiadala členov OZ, ak by niekto vedel o niekom, kto vie
pracovať, je šikovný - prosí o nahlásenie občanov

-

ďalej informuje, že sa budú osádzať lavičky na cintoríne, bude sa natierať bránka na cintoríne

-

dňa 15.7.2019 bol na úrade pracovník zo Spoločnej úradovne z Modry p. Ondruš, ktorý žiadal pre firmu
Klaras – pripojenie sa na kanalizáciu – stavebné povolenie pre 16 rodinných domov bolo vydané
v predošlom období

-

Firma Klaras, - zaslali Zmluvu na spoluprácu s obcou, ponúkajú vybudovanie chodníka smerom na zastávku
od lokality Bolešky, ktorý zafinancujú a ponúkajú opravenie 150 m2 výtlkov v obci

4. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúca starostka Obce Vinosady p. Mgr. Ivana Juráčková poďakovala všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva, popriala všetkým pekné dovolenky, leto a ukončila
rokovanie dňa 15.07.2019 o 18,42 hod.

zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 15.07.2019 starostka obce Mgr. Ivana Juráčková

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

Dňa 15.07.2019 overila : Veronika Budinská

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

Dňa 15.07.2019 overila : Ing. Iveta Trteková

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

