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01. Z á p i s n i c a 2013
z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 09. januára 2013 o 17.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : Overovatelia : Mgr. Irena Číková, Ing. Ľubomíra Zápražná
Rokovanie viedol starosta obce Milan Lempochner
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)

1. Bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov,
schválenie programu
Overenie uznášaniaschopnosti OZ

Starosta obce p. Milan Lempochner otvoril rokovanie, skonštatoval, že MOZ je uznášania
schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice: Mgr. Irena Číková, Ing. Ľubomíra
Zápražná, zapisovateľka : Marie Špačková

Program :
1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra
3. Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 01/2013/01 zo dňa 09.01.2013

OZ za : 5, proti 0, zdržal sa 1
OZ s c h v a ľ u j e v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov (Zákon o obecnom zriadení) program rokovania. OZ bolo uznášaniaschopné v počte 6
poslancov.
O 17.20 hod. sa dostavila členka OZ p. Ing. Margita Šebová, ktorá dala návrh na zmenu a doplnenie
programu o bod 4 - diskusia.
OZ bolo takto v plnom počte poslancov.
Starosta dal hlasovať o rozšírení programu. Zmena programu bola schválená a ďalej sa rokovalo so
zmeneným programom.
1. Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
2. Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra
3. Diskusia
4. Záver
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 02/2013/01 zo dňa 09.01.2013

OZ za zmenu programu: 7, proti: 0 zdržal sa: 0
OZ s ch v a ľ u j e zmenu programu a nový program v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) program
rokovania. Bod č.4 „Diskusia“
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Návrh na odvolanie hlavného kontrolóra

- p. hlavná kontrolórka požiadala o možnosť vyjadrenia sa k návrhu na odvolanie hlavného kontrolóra.
Následne prečítala správu, ktorú zaslala dňa 09.01.2012 pred zasadnutím zastupiteľstva, ktoré je vo

vyjadrení neoddeliteľnou súčasťou zápisnice (príloha č.2).
- hl. kontrolórka neobdržala vyjadrenie starostu obce k odôvodneniu odvolania HK. Následne požiadala
o predloženie fotokópie tohto návrhu. Fotokópia bola ihneď predložená.
p. starosta reagoval na uvedené vyjadrenie, tak, že vypracuje k tomu samostatné stanovisko, ktoré bude
komentovať a bude zdokumentované a dané na web stránke obce (príloha č.3)

- p. Ing. Šebová mala dopyt ohľadom pozvánky – neskoro si otvorila e-mail, požiadala starostu
aké sú pohnútky a dôvody na odvolanie HK z funkcie , mala otázku, kto je zodpovedný za
kontrolu účtovníctva
- odpoveď obrdžala od Ing. Pätoprstej, ktorá povedala, že na žiadne zasadnutie finančnej
komisie požadované materiály neboli predkladané zo strany Dariny Šťastnej, ekonómky
účtovníčky obce a za kontrolu zodpovedá HK
- HK uviedla, že neboli prijaté uznesenia, nie sú akceptované návrhy poslancov, zapísanie
uznesení do zastupiteľstva. Vždy sa snažila o to, aby sa veci urobili. Cestovné správy a knihy
jázd neboli dopracované, ktoré sa po jej doporučení dopracovali a sú spracované
- Poslankyňa Mgr. Irena Číková HK oponovala, že mala dôslednejšie žiadať materiály a mala
informovať o tom starostu obce o týchto zistených nedostatkoch a mala písomne uviesť, čo jej
nebolo predložené od ekonómky a prečo. Takto vyjadrenie HK považuje p. Mgr. Číková za
nepreukázané .HK uznala, že takto pochybila vo svojej kontrolnej činnosti a uznala že jej
informácie o problémoch s ekonómkou nie sú preukázateľné. Povedala, že pre budúcnosť, musí
byť pri kontrolách dôraznejšia, aby sa kamarátske vzťahy, ako v danom prípade neobrátili proti
nej.
Poslankyňa p. Ing. Šebová poukázala na skutočnosť, že starosta ako štatutár obce zodpovedá za
účtovníctvo obce.
Starosta priznal, že v konečnom dôsledku je zodpovedný za účtovníctvo, avšak pretože nie je
ekonóm spoliehal sa na účtovníčku, ktorá ako poslankyňa mu vykonávala funkciu zástupcu
starostu obce až do vzdania sa funkcie. Na návrh Ing. D. Lempochnerovej členky finančnej
komisie bola odporúčaná do funkcie ekonómky obecného úradu namiesto p. M. Bohušovej
s ktorou neboli spokojní ani starosta, ani poslanci OcÚ.
Keďže p. D. Šťastná bola členkou finančnej komisie, starosta sa spoľahol na zodpovedné
konanie vo funkcii ekonómky. Vzhľadom na množstvo úloh, ktoré ho každý deň čakali,
nevenoval pozornosť ekonomike až tak dôsledne ako mal. Spoliehal sa na HK, že táto urobí
kontrolu účtovníctva podľa plánu práce na I. a II. polrok 2012.Z dôvodov nezaúčtovania
dokladov za celý rok 2012 nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany HK, a preto nebol
informovaný starosta o „šafárení“ ekonómky s financiami obecného úradu. Toto ako sme už
uviedli bolo zistené až na základe dopytu Sociálnej poisťovne koncom augusta roku 2012.
Na základe zistených skutočností HK začala iniciatívu, ktorú mala preukázať hneď na začiatku
roka.
- poslankyňa p. Ing. Šebová požiadala o predloženie vyjadrenia starostu obce – príloha č. 3
- poslankyňa p. Ing. Pätoprstá požiadala o odpoveď, aké vzdelanie má p. Darina Šťastná
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odpoveď dostala od pracovníčky OcÚ p. L.Béberovej – p. D.Štastná má stredné
ekonomické vzdelanie, čím spĺňala požiadavky na výkon funkcie ekonómky –
účtovníčky

- poslanec p. Ing. Ján Vršek mal otázku, kto doporučil p. Darinu Štastnú za ekonómku obce –
zdalo sa mu to divné
- odpovadala p. poslankyňa Ing. I. Pätoprstá – snažili sa vybrať najlepšie čo mohli, keďže
p. Darina Šťastná bolo dlhoročná poslankyňa a prejavila záujem. Na odporúčanie Ing.
D. Lempochnerovej členky finančnej komisie bola p. D.Šťastná prijatá od 1.12.2011
bez výberového konania.
- poslankyňa p. Ing. Šebová poukázala na skutočnosť, že na zasadnutiach OZ, neboli voči práci
HK prednesené žiadne sťažnosti ani námietky voči jej práci
Zástupkyňa starostu Ing. Pätoprstá uviedla tieto skutočnosti :
- upozornila, že za kontrolu účtovníctva zodpovedá HK
-

upozornila na skutočnosť, že HK si necháva preplácať cestovné z Bratislavy do
Vinosadov a späť,
- miesto výkonu práce by malo byť na OcÚ,
- poukázala aj na požiadavku preplatenie počítača pre HK,
- predniesla požiadavku, aby bola uskutočňovaná pracovná porada deň vopred pred OZ
starosta – návrh
- poslankyňa Mgr. Irena Číková dala návrh, aby bola prerokovaná táto problematika na ďalšom
zasadnutí OZ, vzhľadom na nejasnosti v termínoch, zvolaní tohto mimoriadneho zasadnutia
a s doručením materiálov, ktoré mali byť prerokované
- poslanec Ing. Ján Vršek taktiež predniesol návrh aby sa uvedený problém riešil neskôr
Na základe uvedených návrhov Ing. J. Vršeka a Mgr. I. Číkovej nechal starosta
hlasovať, či sa bude dnes hlasovať o odvolaní kontrolóra. Všetci členovia zastupiteľstva
súhlasili, aby sa dnes o odvolaní HK nehlasovalo, s tým, že táto problematika bude riešená na
ďalšom zasadaní OZ.
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 03/2013/01 zo dňa 09.01.2013
OZ za 0, proti 7, zdržal sa 0

3. Bod

Diskusia

V rámci diskusie poslankyňa Ing. M. Šebová uviedla :
- znovu otvorila problém ohľadom výjazdu zo Školskej ulice, kde by sa dalo odbočiť
doprava na hlavnú cestu smer Pezinok a z hlavnej cesty by sa na Školskú ulicu dalo
odbočiť do obce z Modry. Žiadala starostu, aby predložil písomnú dokumentáciu
týkajúceho sa uvedeného problému od 19.6.2012
- opätovne žiadala, aby obecný úrad zabezpečil čistenie telocvične. Prisľúbila, že dodá
vysávač a prezuvky k zabezpečeniu čistoty
- ďalej uviedla, že za 10 rokov sa v obci neurobilo nič
- na dopyt, koľko je vitrín v obci – bolo jej odpovedané zamestnankyňou OcÚ p.
Špačkovou, že je ich 6
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-

zástupkyňa starostu Ing. I. Pätoprstá navrhla, aby výdavky boli pred realizáciou zámeru
predkladané finančnej komisii

-

poslanec OZ p. Marek Nemček, opätovne navrhuje, aby ako hlavný bod programu bol
prerokovaný návrh na schválenie zálohovej platby na stočné

4. 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 09.01.2013 o 18.40 hod..
zapísal(a) : M.Špačková

Dňa 09.01.2013 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 09.01.2013 overil: Mgr. Irena Číková

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

Dňa 09.01.2013 overil: Ing. Ľubomíra Zápražná

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

