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07. Z á p i s n i c a 2011
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 06. septembra 2011 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : Marek Nemček
Overovatelia : Ing. Ingrid Pätoprstá, Ing. Ján Vršek
Rokovanie viedol starosta obce Milan Lempochner
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)

1. Bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov,
schválenie programu.

Starosta obce p. Milan Lempochner otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú
prítomní 6 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice: Ing. Ingrid Pätoprstá, Ing. Ján Vršek,
zapisovateľka: Ing. Daniela Lempochnerová.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému programu. Starosta dal hlasovať o programe a OZ ďalej
rokovalo podľa programu:
1.

Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov, overenie uznášaniaschopnosti OZ,

schválenie programu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kontrola plnenia uznesení
Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2011
Informácia o zbernom dvore – schválenie projektu pre Vinosady.
Zvolenie komisie na výber dodávateľa prác na odvodnenie - Tále
Uvoľnenie finančných prostriedkov pre FK Vinosady
Schválenie smernice na používanie služ.mot.vozidla
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 048/2011/07 zo dňa 06.09.2011
OZ s c h v a ľ u j e v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) program rokovania.

2. Bod

Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonala pani zástupkyňa Darina Šťastná a konštatovala, že uznesenia sú
plnené.

3. Bod

Kontrola plnenia rozpočtu za I. polrok 2011

Pani Bohušová – ekonómka obce, oboznámila prítomných o polročnej monitorovacej správe za I.
polrok 2011 (príloha č. 2).
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Oboznámila prítomných o príjmoch a výdavkoch obce.
Ing. Pätoprstá vytkla pani Bohušovej mnohé nedostatky v predloženej správe a pýtala sa, či plnenie
v príjmovej časti je skutočné, alebo len v predpise, pani Bohušová nevedela dať jednoznačnú odpoveď.
Starosta poveril pani Bohušovú, aby opravila chyby v správe a požiadal predsedkyňu FK Ing. Pätoprstú
o kontrolu na finančnej komisii.

4. Bod

Informácia o zbernom dvore – schválenie projektu

Starosta informoval prítomných o možnosti využiť výzvu 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu vyhlasovateľa Ministerstvo životného prostredia SR na
vybudovanie zberného dvora
a vypracovať projekt
V priebehu rokovania prišiel ospravedlnený poslanec Marek Nemček a OZ ďalej rokovalo v zložení 7
poslancov.
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 049/2011/07 zo dňa 06.09.2011
OZ s c h v a ľ u j e vypracovanie projektu a žiadosti v zmysle Výzvy 4.1. Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu vyhlasovateľa Ministerstvo životného prostredia SR na vybudovanie zberného
dvora v obci .
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 050/2011/07 zo dňa 06.09.2011
OZ s c h v a ľ u j e uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 5 % z oprávnených nákladov na
vybudovanie zberného dvora v obci v zmysle Výzvy 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
vyhlasovateľa Ministerstvo životného prostredia SR .

5. Bod

Zvolenie komisie na výber dodávateľa prác na odvodnenie - Tále

Starosta obce predniesol požiadavku obyvateľov lokality Tále o vybudovanie odvodnenia, stavebná
komisia odsúhlasila požiadavku obyvateľov a doporučuje OZ určiť výberovú komisiu na posúdenie
ponúk stavebných prác.
Starosta navrhol členov výberovej komisie :
Ing. Ján Vršek – predseda
Ing. Ľubomíra Zápražná
Pani Darina Šťastná
Pán Vladimír Čajkovič
Pani Šebová sa pýtala, ako bude odvodnená aj druhá strana, Ing. Vršek a starosta konštatovali, že to je
potrebné riešiť oddelene, daný problém súvisí s výstavbou stavebnej lokality Muškát pána Bartoša.
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 051/2011/07 zo dňa 06.09.2011
OZ v o l í členov výberovej komisie na výber dodávateľa stavebných prác na odvodnenie lokality –
Tále v zložení: Ing. Ján Vršek – predseda komisie
Ing. Ľubomíra Zápražná
Pani Darina Šťastná
Pán Vladimír Čajkovič
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Uvoľnenie finančných prostriedkov pre FK Vinosady

Starosta požiadal pána Vršeka, ako predsedu FK Vinosady, aby oboznámil prítomných o Futbalovom
klube Vinosady. Ing. Vršek informoval, že prihlásil opäť FK Vinosady do súťaže a na sezónu pre FK je
potrebných približne 3 000,00 eur – poplatky za registráciu, rozhodcov a p. starosta navrhol poskytnúť
z rozpočtu obce na podporu futbalového klubu FK Vinosady 1 000,00 eur do konca kalendárneho roku
2011
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 052/2011/07 zo dňa 06.09.2011
OZ schvaľuje uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na podporu futbalového klubu FK
Vinosady 1 000,00 eur do konca kalendárneho roku 2011.
Pani Šebová navrhla, aby sa pri využívaní telocvične prezúvalo, dokúpiť lavičky a uzavrieť druhý
východ. Pán Marek Nemček prisľúbil súčinnosť aj pinpongového klubu a futbalového klubu pri
zabezpečovaní poriadku a čistoty v telocvični a pri zabezpečení bežných opráv a údržby v telocvični.

7. Bod

Schválenie smernice na používanie služ.mot.vozidla

Starosta predložil návrh smernice.
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 053/2011/07 zo dňa 06.09.2011
OZ schvaľuje znenie Smernice na používanie služobného motorového vozidla.

8. Bod

Rôzne

8.1.

Pani Zápražná predložila požiadavku na zvýšenie poplatku na 8,- eur na ŠKD a s tým súvisiacu
úpravu príslušného VZN . OZ sa dohodlo, že pripraví znenie príslušného VZN do budúceho
zasadnutia.

8.2.

Starosta predložil návrh na vybudovanie oplotenia v školskom dvore. Z diskusie vyplynula
požiadavka na riešenie parkovania áut na školskom dvore a presunul tento problém na
doriešenie do stavebnej komisie.

8.3.

Ing. Ján Vršek navrhuje doplniť člena stavebnej komisie pána Jána Hanúska

Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 054/2011/07 zo dňa 06.09.2011
OZ schvaľuje za člena stavebnej komisie pána Jána Hanúska.
O 19,00 hod sa ospravedlnil poslanec Ing. Vršek, OZ pokračovalo v rokovaní v zložení 6 poslancov.
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Pani Špačková opäť predložila návrh na schválenie názvu časti Kučišdorfská dolina časť v obci
Vinosady z dôvodu prihlásenia sa občanov, ktorí tu trvale bývajú k trvalému pobytu v chatovej
oblasti.
OZ požaduje vypracovať právnu analýzu od právneho zástupcu obce do budúceho zasadnutia.

9. Bod

Diskusia

9.1.

Pani Bahíkova opäť požaduje informáciu o stave finančných prostriedkov na účte geofondu.

9.2

Judr. Baláž sa opýtal ako obec rieši sociálny program a či je vypracovaný sociálny program.
Pani Béberová informovala, že obec má spracovaný program sociálnej starostlivosti
a poskytovanie sociálnych služieb, ktorý je novelizovaný a upravovaný v zmysle posledných
právnych predpisov.
Pani Pätoprstá informovala, že napriek tomu je každoročne v rozpočte obce vyčleňovaná suma
na poskytovanie sociálnych služieb občanom v obci.
Starosta odpovedal, že preverí súlad zo zákonom a využívanie v praxi vypracovaného
sociálneho programu.

9.3.

Pani Bahíková podávala podnet na prešetrenie parkovaných áut na školskom dvore.

10. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady Milan Lempochner poďakoval za účasť na
rokovaní obecného zastupiteľstva všetkým prítomným a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva dňa
06.09.2011 o 19,40 hod..
zapísal(a) : Ing. Daniela Lempochnerová

Dňa 06.09.2011 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 06.09.2011 overila: Ing. Ingrid Pätoprstá

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

Dňa 06.09.2011 overil: Ing. Ján Vršek

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

