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02. Z á p i s n i c a 2012
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 17. apríla 2012 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnení : Ing. Margita Šebová
Overovatelia : Ing. Ján Vršek, Marek Nemček
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 5 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice: Ing. Ján Vršek, Marek Nemček, zapisovateľka:
Ing. Daniela Lempochnerová.
Starosta Milan Lempochner dal návrh na vypustenie bodu 3. Schválenie rozpočtu na rok 2012, dal
hlasovať o programe a OZ ďalej rokovalo podľa programu:
1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Plnenie uznesení
3. Schválenie VZN č. 1 o výške príspevku zákonného zástupcu v ZŠ, ŠKD a MŠ
4. Schválenie platu starostu
5. Rokovanie komisií obecného zastupiteľstva - informácia
6. Oboznámenie s výsledkom kontroly na úseku krízového riadenia, na úseku hospodárskej mobilizácie
a na úseku obrany štátu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 12/2012/02 zo dňa 17.04.2012
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 Ing. Ingrid Pätoprstá a konštatovala, že uznesenia
sú plnené.
K pripomienkam v bode Rôzne informácie podáva starosta:
Riešenie dopravnej situácie v obci: zaslaná urgencia na Správu ciest a BSK ohľadom obchádzky.
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Preveriť označenia prechodov pre chodcov – súvisí s obchádzkou, ešte sa nevie či prechody ostanú na
pôvodnom mieste
Nájomné byty – zaslaná písomná urgencia ohľadom riešenia odstraňovania závad, ak sa nebudú naďalej
vyjadrovať , obec bude riešiť závady súdnou cestou.
Unimobunky – podnet pani Budinskej : pán Benčát bol vyzvaný na riešenie a do 30 dní mal podať
žiadosť na stavebný úrad, následne rieši stavebný úrad Modra.

3. Bod

Schválenie VZN č. 1 o výške príspevku zákonného zástupcu v ZŠ,
ŠKD a MŠ

Ing. Zápražná predložila návrh VZN č. 1/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu v ZŠ, ŠKD a MŠ,
pani riaditeľka školy Mgr. Tremková nesúhlasi so zvýšním poplatku (príloha č. 2)
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 13/2012/02 zo dňa 17.04.2012
OZ s c h v a ľ u j e VZN č. 1/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v školskom klube a čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

4. Bod

Schválenie platu starostu

Ing. Pätoprstá predložila návrh na úpravu platu starostu z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej
mzdy v národnom hospodárstve vyhlásenou Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok.
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 14/2012/02 zo dňa 17.04.2012
OZ s c h v a ľ u j e návrh na úpravu platu starostu z dôvodu zmeny výšky priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve vyhlásenou Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok.

5.Bod

Rokovanie komisií

Finančná komisia: predkladá Ing. Pätoprstá Zápis z FK (príloha č. 3)
.
Uznesenie č. 15/2012/02 zo dňa 17.04.2012
OZ berie na vedomie zápis FK
Stavebná komisia: predkladá Ing. Ján Vršek Zápis z komisie (príloha č. 4)
2. Ján Gubani, Pezinská 32, 902 01 Vinosady - žiadosť o schválenie prenájmu verejného priestranstva
o rozmeroch 2 x 3 m2 pred rodinným domom na Pezinskej ulici č. 32 vo veci predaja repasovaných
bicyklov, kosačiek v k.ú. Veľké Tŕnie
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje prenájom obecného pozemku o rozmere 2 x 3 m2
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Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 16/2012/02 zo dňa 17.04.2012
OZ s c h v a ľ u j e prenájom verejného priestranstva o rozmeroch 2 x 3 m2 pred rodinným domom na
Pezinskej ulici č. 32 vo veci predaja repasovaných bicyklov, kosačiek v k.ú. Veľké Tŕnie pánu Jánovi
Gubánimu.
4. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k podnikateľskej činnosti v rodinnom dome na
Modranskej ulici č. 106 Veroniky Budinskej, Modranská 106, 902 01 Vinosady o výmere 15 m2 –
predmetom činnosti je poisťovníctvo a finančné poradenstvo.
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje OZ schváliť.
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 17/2012/02 zo dňa 17.04.2012
OZ s c h v a ľ u j e vydanie záväzného stanoviska obce k podnikateľskej činnosti v rodinnom dome na
Modranskej ulici č. 106 Veroniky Budinskej, Modranská 106, 902 01 Vinosady o výmere 15 m2 –
predmetom činnosti je poisťovníctvo a finančné poradenstvo.
11. Gabriela Demovičová, Pezinská 120/120, 902 01 Vinosady – žiadosť o odkúpenie časti obecného
pozemku parc.č. 204, vedeného na LV č. 1010 v k.ú. Veľké Tŕnie ako zastavané plochy a nádvoria
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje OZ uvedený obecný pozemok odpredať.
12. Mgr. Pavol Tahotný, Mladoboleslavská 2, 902 01 Pezinok - žiadosť o odkúpenie časti obecného
pozemku parc.č. 204, vedeného na LV č. 1010 v k.ú. Veľké Tŕnie ako zastavané plochy a nádvoria
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje OZ uvedený obecný pozemok odpredať.
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 18/2012/02 zo dňa 17.04.2012
OZ s c h v a ľ u j e odpredaj časti obecného pozemku pani Gabriele Demovičovej parc.č. 204,
vedeného na LV č. 1010 v k.ú. Veľké Tŕnie ako zastavané plochy a nádvoria.
OZ s c h v a ľ u j e odpredaj časti obecného pozemku Mgr. Pavlovi Tahotnému parc.č. 204, vedeného
na LV č. 1010 v k.ú. Veľké Tŕnie ako zastavané plochy a nádvoria.
Uznesenie č. 19/2012/02 zo dňa 17.04.2012
OZ berie na vedomie ostatné body zápisu stavebnej komisie

6. Bod

Oboznámenie o výsledku kontroly

Uznesenie č. 20/2012/02 zo dňa 17.04.2012
OZ berie na vedomie zápis s výsledkom kontroly na úseku krízového riadenia, na úseku hospodárskej
mobilizácie a na úseku obrany štátu

7. Bod

Rôzne

8. Bod

Diskusia
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Pán Zlehovec : Odstránenie protiprávneho zásahu – výpustu do žľabu miestnej komunikácie, zaslaná
výzva pani Kristíne Tóthovej, Modranská ulica č. 101.
Pani Tremková : Oddelenie školského dvora od parkovacích miest pri ZŠ bude zhotovené do
30.04.2012

9. 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
17.04.2012 o 19,15 hod..

zapísal(a) : Ing. Daniela Lempochnerová

Dňa 17.04.2012 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 17.04.2012 overil: Ing. Ján Vršek

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

Dňa 17.04.2012 overil: pán Marek Nemček

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

