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07. Z á p i s n i c a 2013
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 11. decembra 2013 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnení : Overovatelia : Ing. Ľubomíra Zápražná , Vladimír Čajkovič
Rokovanie viedol starosta obce Milan Lempochner
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)

1. Bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Starosta obce p. Milan Lempochner privítal všetkých na rokovaní OZ, otvoril rokovanie, skonštatoval, že
OZ je uznášania schopné - sú prítomní 7 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice: Ing. Ľubomíru Zápražnú,
Vladimíra Čajkoviča, zapisovateľku M. Špačkovú.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému programu. Starosta dal hlasovať o programe a OZ ďalej
rokovalo podľa programu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Plnenie uznesení
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013
Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2014
Schválenie úväzku hlavného kontrolóra na rok 2014
Návrh VZN o hazardných hrách
Rokovania komisií OZ
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 40/2013/07 zo dňa 11.12.2013
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

2. Bod

Plnenie uznesení

Nevyplynuli žiadne uznesenia z predchádzajúceho OZ.
3. Bod
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013
Predniesla a informovala poslancov so zmenou úpravy rozpočtu p. Ing. Jana Cíferská – (príloha č. 2)
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 41/2013/07 zo dňa 11.12.2013
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2013.
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Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2014

Poslanci boli informovaní Ing. Janou Cíferskou s rozpočtom na rok 2014 – (príloha č.3)
Ing. M. Šebová – mala dotaz o navýšení na športové účely
Ing. I. Pätoprstá odpovedala, že rozpočet sa dá postupne v priebehu roka 2014 upravovať
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 42/2013/07 zo dňa 11.12.2013
OZ za : 7
proti : 0
OZ schvaľuje rozpočet na rok 2014.

5. Bod

zdržal sa : 0

Schválenie úväzku hlavného kontrolóra na rok 2014

Úväzok hlavného kontrolóra od 17.12.2013 je 33%.
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 43/2013/07 zo dňa 11.12.2013
OZ za: 7
proti:0
zdržal sa : 0
OZ schvaľuje úväzok hlavného kontrolóra od 17.12.2013 je 33%.

6. Bod

Návrh VZN o hazardných hrách

Na základe obdržanej žiadosti firmy Perix, spol. s r.o., Slovinská 23, Bratislava – ohľadom udelenia
súhlasného stanoviska na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom videohier v zmysle § 3 odst. 2 písm.e,
zákona číslo 171/2005 o hazardných hrách na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 na prevádzke Club 137,
Modranská 137, 902 01 Vinosady - informovala Ing. J. Cíferská .
OZ hlasovalo nasledovne :
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 44/2013/07 zo dňa 11.12.2013
OZ za: 0
proti: 1
zdržal sa : 6
OZ návrh VZN o hazardných hrách neschválilo.

7. Bod

Rokovania komisií

Komisia finančná, zdravotno – sociálna zo dňa 25.11.2013:
Predniesla predsedkyňa komisie Ing. Ingrid Pätoprstá :
Bod č. 1
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2013
Bod č. 2
Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2014
Bod č. 3
Schválenie úväzku hlavného kontrolóra
Stanovisko komisie: Komisia navrhuje schválenie 1/3 úväzku od 17.12.2013

Bod č. 4
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Žiadosť o finančnú výpomoc pre p. Teréziu Achbergerovú, Pezinská 167, Vinosady
FK navrhuje schváliť finančný príspevok vo výške 150,00 €.
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 45/2013/07 zo dňa 11.12.2013

OZ za: 7

proti: 0

zdržal sa : 0

OZ súhlasí s finančnou výpomocou pre p. Teréziu Achbergerovú vo výške 150,00 €.
Ostatné body z finančnej komisie OZ zobralo na vedomie

Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP, konanej dňa 09.12.2013 :
Predseda komisie Ing. Ján Vršek informoval poslancov nasledovne:
1. Výstavba RD Mgr. Barbora Maršová
- prečítal vyjadrenie k výstavbe RD na parc.č. 1161 v k.ú. Veľké Tŕnie (príloha č. 4)
- predniesol, že uvedený problém bude riešený v rámci územného plánu, v uvedenej lokalite sa stavať bude,
nakoľko územný plán bude riešiť celé územie obce, termín spracovania územného plánu nie je stanovený, nakoľko
bude potrebných veľa vyjadrení od iných inštitúcií, ktorých vyjadrenie obec nemôže ovplyvniť
- p. starosta uviedol, že sa nebránime, aby sa na uvedenom pozemku stavalo, v tomto roku bola ukončená
komasácia a je veľa vlastníkov, kde sa dá stavať, veľa pozemkov vyrieši územný plán, na ktorom sa momentálne
pracuje
- p. Čajkovič uviedol, keď sa v minulosti povoľovali zastavené územia, boli vytvorené štúdie a každý z vlastníkov
odstúpil časť pozemku na chodníky, komunikácie. K uvedenému bude treba, aby sa vytvorila v danej lokalite štúdia
aby sa k uvedenému vyjadril projektant
- Mgr. Barbora Maršová, bytom Štúrova 49, 902 03 Pezinok, žiada vyjadrenie k listu.
- starosta poprosil p. Kloknera ohľadom predstavy a uvoľnenia prostriedkov na činnosť futbalu predniesol – návrh
je, že sa založí futbalový klub Vinosady, ktorý by bol riadne fungujúci, tak ako v okolí. V klube je cca 15 – 17
hráčov z okolia či už je to Viničné, Pezinok, Limbach, taktiež boli oslovení bývalí hráči z Vinosadov, tréningy sa už
tretí týždeň rozbiehajú, chcú dať dokopy ihrisko z hľadiska finančného na minimálny režim, treba zakúpiť lavičky,
obnoviť oplotenie, garantujú športovú činnosť, rekonštrukcia ihriska – tréningové osvetlenie, lavičky, sponzori.
Finančná predstava, budú sa snažiť zohnať všetko najlacnejšie, svojpomocne. V prvom rade by bolo treba
osvetlenie, nakoľko sa v zimnom období hrá ešte za tmy, úprava ihriska zvonka, dokopy trávnik, lavičky – ihrisku
treba dať nový šat. Treba hráčom ponúknuť vhodné podmienky, aby sa cítili čo najlepšie. Treba v dnešnej dobe
športovo motivovať deti, aby nesedeli iba pri počítači. Treba nakúpiť lopty, tričká a pod.
- p. starosta poďakoval za prezentáciu futbalu

8. Bod

Rôzne

- p. starosta – pozval všetkých prítomných na 1. vianočné trhy spojené s varením vianočnej kapustnice, ktoré sa
uskutočnia dňa 14.12.2013 v sobotu na školskom dvore. Je nahlásených 5 družstiev.
- p. starosta oznámil, že na základe žiadosti občanov Modranskej ulici - lokality Bolešky o posunutie značky „Obec
Vinosady“ k firme Boan, nám bolo oznámené, že ODI Pezinok súhlasí s posunutím značky. Uvedené bude
prevedené v 1. štvrťroku 2014.
- starosta oznámil, že na OcÚ Vinosady bol doručený list pre OZ zo dňa 04.11.2013 – anonym, ktorý prečítala Ing.
I. Pätoprstá – ohľadom chodníka na Pezinskej ulici pred domom č.16 (príloha č.5)
- odpovedal starosta s tým, že o uvedenom probléme sa vie, na jar sa začne chodník opravovať. Tá dlažba, ktorá
je porušená bude vymenená za novú, ostatná dlažba bude opravená.
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- p. L. Béberová predniesla OZ žiadosť o preplatenie dovolenky 10 dní starostovi za rok 2012
Uznesenie č. 46/2013/07 zo dňa 11.12.2013
OZ za: 7
proti: 0
zdržal sa : 0
OZ súhlasí s preplatením 10 dní za rok 2012 dovolenky starostovi obce.
9. Bod

Diskusia

- sl. Mendlová mala dotaz, či bolo podané trestné oznámenie na skládku odpadu nad Modranským cintorínom
p. starosta jej odpovedal, že trestné oznámenie podané bolo.
- sl. Mendlová - či bol riešený právnik
p. starosta jej odpovedal, že áno, právnik dal výpoveď

10. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady Milan Lempochner poďakoval všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva, poprial šťastné a veselé sviatky a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2013 o 19.10 hod.

zapísal(a) : M.Špačková

Dňa 11.12.2013 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 11.12.2013 overila Ing. Ľubomíra Zápražná

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

Dňa 11.12.2013 overil Vladimír Čajkovič

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

