Z Á P I S N I C A č. 9/2009/OZ
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva , uskutočneného
dňa 08. 09. 2009 o 1900 hodine na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Overovatelia : pp. Hanúsek, Farkaš
Zapisovateľ : p. Ing. P. Špaček
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o odstúpení zmluvy projektu Detské ihrisko –
Financovanie športu
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

K bodu 1
Mimoriadne zasadnutie OZ zahájila p. Ing. D.Lempochnerová. Zasadnutie bolo zvolané na
základe ústneho pozvania zástupkyne starostu.
.
Overovatelia zápisnice : pp. J. Hanúsek , M. Farkaš
zapisovateľ : p. Ing. Špaček
K bodu 2
Doplňujúce informácie k zmluvám k projektu Detské ihrisko – obidvom spoločnostiam boli
zaslané odstúpenia na základe neprávoplatnosti od počiatku z titulu, že OZ nepoverila starostu
na podpis zmlúv. OZ berie na vedomie.
K bodu 3
Pán Vršek informoval o skutočnostiach vo futbalovom mužstve – nie sú dodržiavané pravidlá,
ktoré boli v klube na začiatku dohodnuté – nehrávajú naši hráči -nie sme rovnocenní partneri.
Za týchto podmienok nie je v záujme Obce Vinosady pokračovať vo financovaní FK Baník.
Financie ako preddavok boli už poslané – treba požiadať o vyúčtovanie do dátumu 08.09.2009.
OZ poveruje starostu, aby zajtra (09.09.2009) poslal doporučený list a v ňom vyzval predsedu
FK BANÍK Pezinok o vyúčtovanie financií, čerpané do 08.09.2009. Nevyčerpané financie
musia vrátiť na účet obce.
Za schválenie hlasovalo OZ 6 / 0 / 0 (za / zdržal sa / proti)

Rôzne
- Starosta vysvetľoval problém s prenájmom školy – firma Wolcott & Partners Investment
Company - nevymenili okná na škole – vraj im odskočil dodávateľ.
OZ poveruje starostu, aby vyzval zaplatenia nájomného za prenájom školy – odo dňa účinnosti
zmluvy, do septembra. Dôvod: nepostupujú v zmysle platnej zmluvy. Pokiaľ nebude odozva
podľa platnej zmluvy, treba hneď odstúpiť.
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Diskusia
Diskusia prebehla k jednotlivým prejednávaným bodom.
Zasadnutie ukončené o 21.25 hod.

Vo Vinosadoch , 08.09. 2009
Zapísal : Ing. Pavel Špaček

Overovatelia : pp. J. Hanúsek
M.Farkaš

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

Ing. Daniela Lempochnerová
zástupca starostu
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U Z N E S E N I E č. 8/2009/OZ
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vinosadoch dňa 08.09.2009
Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch po prerokovaní programu :
A/ OZ Berie na vedomie:
Odstúpenie od zmlúv so spoločnosťami OPEN DOOR a Štúdio 21.
Príloha č. 1 – Odstúpenie od Zmluvy OPEN DOOR
Príloha č. 2 – Odstúpenie od Zmluvy Štúdio 21
B/ Poveruje :
1. Vyzvať predsedu FK BANÍK Pezinok vyúčtovať financie čerpané do 08.09.2009.
2. Starosta vysvetľoval problém s prenájmom školy – firma Wolcott & Partners Investment
Company - nevymenili okná na škole – vraj im odskočil dodávateľ.
OZ poveruje starostu, aby vyzval zaplatenie nájomného za prenájom školy – odo dňa účinnosti
zmluvy, do septembra. Dôvod: nepostupujú v zmysle platnej zmluvy. Pokiaľ nebude odozva
podľa platnej zmluvy, treba hneď odstúpiť.
Hlasovanie OZ 6 / 0 / 0 (za / zdržal sa / proti)

Vo Vinosadoch , 08.09.2009
Zapísal : Ing. P. Špaček

Ing. Daniela Lempochnerová
zástupca starostu

Overovatelia : pp. J. Hanúsek
M. Farkaš

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