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07. Z á p i s n i c a 2012
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2012 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnení : Mgr.I.Číková
Overovatelia : Vladimír Čajkovič, 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 6 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice: Vladimír Čajkovič, Marek Nemček
, zapisovateľku: M.Špačkovú.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému programu. Starosta dal hlasovať o programe a OZ
ďalej rokovalo podľa programu:

1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Plnenie uznesení
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011
4. Schválenie Záverečného účtu za rok 2011
5. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013
6. Návrh VZN č. 02/2012 o miestnej dani za psa na území Obce Vinosady
7. Návrh VZN č.03/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Obce
Vinosady
8. Návrh VZN č. 04/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Vinosady
9. Návrh VZN č. 05/2012 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Vinosady
10. Návrh VZN č. 06/2012 o dani z nehnuteľnosti na území Obce Vinosady
11. Schválenie Plánu zasadnutí OZ a akcií obce na rok 2013
12. Rokovania komisií OZ
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 049/2012/07 zo dňa 11.12.2012
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.
OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0

2. Bod

Plnenie uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonala p. zástupkyňa starostu Ing. I. Pätoprstá a konštatovala, že uznesenia
sú splnené.
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Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2011

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce za rok 2011.

4. Bod

Schválenie Záverečného účtu za rok 2011

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2011 predložila hlavná kontrolórka Mgr. Iveta Balejčíková, ktorá
OZ doporučuje záverečný účet za rok 2011 schváliť s výhradou.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011.
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra obce za rok 2011 a prijíma opatrenia v zmysle
stanoviska hlavného kontrolóra a auditora.
Obecné zastupiteľstvo na návrh finančnej komisie schvaľuje rozdelenie prebytku hospodárenia
k 31.12.2011 nasledovne :
- tvorba rezervného fondu vo výške 10% prebytku hospodárenia
102,21 €
- rozdiel na tvorbu účtu prebytku hospodárenia vo výške
10.118,79 €
Spolu :
10.221,00 €
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a prebytok hospodárenia k 31.12.2011 vo výške
10.221,- €.
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 050/2012/07 zo dňa 11.12.2012

OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0
OZ schvaľuje záverečný účet
jednohlasne

5. Bod

obce a prebytok hospodárenia k 31.12.2011 vo výške 10.221,- €

Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 –

predkladá hlavný kontrolór obce
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol predložený, zverejnený na úradnej tabuli od
11.12.2012, ktorý je súčasťou materiálu k zápisnici.

26.11.2012 do

Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 051/2012/09 zo dňa 11.12.2012

OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0
OZ s c h v a ľ u j e Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 jednohlasne.

6. Bod
Vinosady

Návrh VZN č. 02/2012 o miestnej dani za psa na území Obce

Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 052/2012/09 zo dňa 11.12.2012

OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0
OZ s c h v a ľ u j e návrh VNZ č. 02/2012 o miestnej dani za psa na území Obce Vinosady
jednohlasne.

7. Bod
Návrh VZN č.03/2012 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva na území Obce Vinosady

07. Zápisnica roku 2012 - OZ 11.12.2012

strana 3/

Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 053/2012/09 zo dňa 11.12.2012

OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0
OZ s c h v a ľ u j e návrh VZN č. 03/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
jednohlasne.

8. Bod
Návrh VZN č. 04/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Vinosady
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 054/2012/09 zo dňa 11.12.2012

OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0
OZ s c h v a ľ u j e návrh VZN č. 04/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Vinosady jednohlasne.

9. Bod
Návrh VZN č. 05/2012 o miestnej dani za ubytovanie na území
Obce Vinosady
Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 055/2012/09 zo dňa 11.12.2012

OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0
OZ s c h v a ľ u j e návrh VZN č. 05/2012 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Vinosady
jednohlasne.

10. Bod
Vinosady

Návrh VZN č. 06/2012 o dani z nehnuteľnosti na území Obce

Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 056/2012/09 zo dňa 11.12.2012

OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0
OZ
s c h v a ľ u j e návrh VZN č. 06/2012 o dani z nehnuteľnosti na území Obce Vinosady
jednohlasne.

11. Bod

Návrh Plánu zasadnutí OZ a akcií na rok 2013

Hlasovanie č. 9
Uznesenie č. 057/2012/09 zo dňa 11.12.2012

OZ za 6, proti 0, zdržal sa : 0
OZ s c h v a ľ u j e návrh Plánu zasadnutí OZ a akcií na rok 2013 jednohlasne

12. Bod

Rokovania komisií OZ – informovali predsedovia komisií

Komisia finančná, zdravotno-sociálna zo dňa 05.12.2012
Zápisnica z finančnej, zdravotno - sociálnej komisie vo Vinosadoch zo dňa 05.12.2012
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Bod č.1 Schválenie Záverečného účtu za rok 2011
Stanovisko komisie : Komisia obdržala do dátumu začatia komisie stanovisko audítorky a nie
stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2011. Komisia čaká na vyjadrenie
kontrolórky – zaujatie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2011. Po vyjadrení dáme do
zastupiteľstva návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2011.
Bod č.2 Návrh VZN č. 02/2012 o miestnej dani za psa na území Obce Vinosady
Bod č. 3 Návrh VZN č.03/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území
Obce Vinosady
Bod č. 4 Návrh VZN č. 04/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území Obce Vinosady
Bod č. 5 Návrh VZN č. 05/2012 o miestnej dani za ubytovanie na území Obce Vinosady
Bod č. 6 Návrh VZN č. 06/2012 o dani z nehnuteľnosti na území Obce Vinosady
Stanovisko komisie : Komisia podáva súhlasné stanovisko s navrhnutými VZN.
Bod č. 7
Úhrada pomernej časti notebooku pre hlavnú kontrolórku obce Mgr. I. Balejčíkovú
Stanovisko komisie : Komisia si necháva čas na zváženie stanoviska k preplateniu notebooku
pre p. kontrolórku
Bod č. 8
Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc pre občianky: p. Pavla Hubinská, Školská 54,
Vinosady, p. Achbergerovú Terézia, Pezinská ul. 167.
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje vyplatiť finančnú výpomoc pre obe naše občianky
pre každú vo výške 100,- Eur
Bod č. 9
Žiadosť o finančnú výpomoc Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 52, Drobišova
32, 902 01 Pezinok
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje OZ uvedenú žiadosť zamiestnúť.
Bod č. 10
Oboznámenie s odstúpením členky finančnej komisie p. Ing. Daniely Lempochnerovej
a zároveň doporučuje OZ prijatie novej členky do finančnej komisie – Ing. Ľubomíry
Zápražnej. Predsedkyňa kult. komisie Mgr. Číková
Bod č. 11
Finančná komisia oboznamuje členov obecného zastupiteľstva s prijatím novej účtovníčky od
17.12.2012 p Cíferskej. Do výberového konania na funkciu ekonóm - účtovník obec obdržala
6 žiadostí, z ktorých bola vybratá ako najvhodnejší kandidát p. Jana Cíferská.
OZ n e s c h v a ľ u j e úhradu pomernej časti notebooku pre hlavnú kontrolórku obce Mgr. Ivetu
Balejčíkovú.
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OZ schvaľuje jednorazovú finančnú výpomoc pre občianky: p. Pavlu Hubinskú, Školská 54,
Vinosady, p. Achbergerovú Teréziu, Pezinská ul. 167 pre každú vo výške 100,- Eur
Ostatné body z finančnej komisie OZ berie na vedomie bez pripomienok.

Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP, konanej dňa 05.12.2012 :
Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala nasledovnými bodmi :
1. Jaroslav Guštafík ml., Školská 8, 902 01 Vinosady – žiadosť o povolenie umiestnenia
reklamného púťača
Stanovisko komisie : Komisia žiada o doplnenie žiadosti o grafickú situáciu umiestnenia
reklamného pútača.
2. Mária Danišová, Oravská 19, 903 01 Senec – žiadosť o záväzné stanovisko obce
k stavebnému povoleniu rodinného domu umiestneného na parc.č. 128/1 v k.ú. Malé Tŕnie
v Obci Vinosady
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje vydať záväzné stanovisko.
3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok – list ohľadom
rekonštrukcie cesty II/502 – žiadosť o riešenie vzniknutej situácie
Stanovisko komisie : Komisia berie uvedené na vedomie a vzniknutú situáciu bude obec riešiť
na jar 2013.
4. Gustáv Paták, Kalinčiakova 32, 900 01 Modra – žiadosť o povolenie výstavby vinárskej prevádzky v Obci Vinosady v k.ú. Malé Tŕnie na parc.č. 1578
Stanovisko komisie : Komisia nesúhlasí s plánovanou výstavbou prevádzky do doby
schválenia resp. spracovania ÚP.
OZ berie zápisnicu zo stavebnej komisie na vedomie bez pripomienok

13. Bod

Rôzne

Vzhľadom na požiadavku na znovuotvorenie výjazdu z miestnej komunikácie ohľadom
výjazdu zo Školskej ulice na hlavnú cestu II/502 sa uskutoční stretnutie občanov Obce
Vinosady dňa 19.12. 2012 t.j. v stredu o 17.00 hodine vyhlásením do obecného rozhlasu
v zasadačke OcÚ, kde k uvedenému občania môžu zaujať svoje stanovisko.

14. Bod

Diskusia

Nebol žiadny podnet na diskusiu.

15. 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
11.12.2012 o 18.50 hod..
zapísal(a) : M. Špačková
Dňa 11.12.2012 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 11.12.2012 overil: Vladimír Čajkovič

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

Dňa 11.12.2012 overil: Marek Nemček

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

