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02. Z á p i s n i c a 2014
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 09. apríla 2014 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 najskôr privítal pani právničku obce JUDr. Ľudmilu Lorencovú, ktorá
sa zvítala s členmi OZ, privítal všetkých členov OZ, všetkých prítomných občanov na rokovaní OZ, otvoril
rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 7 poslanci OZ, určil overovateľov zápisnice:
Ing. Ľubomíru Zápražnú, Vladimíra Čajkoviča a zapisovateľku M. Špačkovú.
Starosta navrhol zmenu programu , aby sa bod 6 presunul do finančnej komisie , poslanci nemali
pripomienky k predloženému programu OZ, starosta dal hlasovať o programe, OZ schválilo zmenu tohto programu
a OZ ďalej rokovalo podľa programu .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu
Plnenie uznesení
Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Bratislava a prijatých
opatreniach
na odstránenie nedostatkov – prijať uznesenie OZ
Úprava plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vinosady na I. polrok 2014
Vytvorenie poradovníka na voľný nájomný byt
Schválenie platu starostu
Schválenie volebného okrsku a volebnej miestnosti v Obci Vinosady pre „ Voľby do
Európskeho
parlamentu roku 2014 “
Rokovania komisií OZ
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 06/2014/02 zo dňa 09.04.2014
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

K dnešnému dňu z predchádzajúceho OZ nevyplynuli žiadne úlohy.
3. Bod
Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Bratislava a prijatých opatreniach na
odstránenie nedostatkov, z ktorého je treba prijať OZ uznesenie, OZ obdržalo Správu o výsledku
kontroly – predniesla Ing. Jana Cíferská – (príloha č. 2 – Protokol z NKÚ)

p. Ing. Lempochnerová žiadala o informáciu ohľadom kontroly z NKÚ, aby uvedené bolo prístupné
všetkým občanom
p. starosta odpovedal, že uvedený protokol bude vyvesený na našej web stránke
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Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 07/2014/02 zo dňa 09.04.2014
OZ prijíma opatrenie na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov spísaných v Protokole o výsledku
kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy
a územnej samosprávy z Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zo dňa 20.02.2014
Za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Bod

Úprava plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vinosady na I. polrok
2014
Úprava plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vinosady na I. polrok 2014

Predniesla p. hlavná kontrolórka Janka Maťusová – zostal v pôvodnej verzii, iba v oddiely B sa doplnilo :
vypracovanie stanoviska k rozpočtu a vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
OZ zobralo na vedomie jednohlasne bez pripomienok
5. Bod

Vytvorenie poradovníka na nájomný byt

- predniesol p. starosta, ktorý uviedol, že p. Boris Benčurik sa z bytu vysťahoval, z bytu boli zobraté
plynové hodiny, SPP nové plynové hodiny namontujú, treba dať urobiť tlakovú skúšku a revíznu správu

Na základe zasadnutia finančnej komisie bol spracovaný poradovník : losovalo sa iba z občanov s trvalým pobytom
vo Vinosadoch a bol vybratý nový nájomník – predniesla p. Libuša Béberová
6. Bod

Schválenie platu starostu
Bod podľa zmeny bol presunutý do finančnej komisie

7. Bod

Schválenie volebného okrsku a volebnej miestnosti v Obci Vinosady pre „ Voľby do
Európskeho
parlamentu roku
2014 “

Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 08/2014/02 zo dňa 09.04.2014
OZ schválilo 1 volebný okrsok a 1 volebnú miestnosť v zasadačke OcÚ, Pezinská 95, Vinosady pre Voľby do
Európskeho parlamentu v roku 2014
Za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

8. Bod

Rokovania komisií

Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP, konanej dňa 07.04.2014 :
Predseda komisie Ing. Ján Vršek informoval poslancov nasledovne:

Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala nasledovnými bodmi :

1.
Ing. Katarína Habalová, Kadnárová 2528/40, 831 53 Bratislava – opätovná žiadosť zaslaná e-mailom
o oplotenie pozemku parc. č. 968, vedenej na LV č. 1656, v k.ú. Malé Tŕnie – druh pozemku – orná pôda
Stanovisko komisie : Podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb., stavebný úrad – Obec Vinosady, určuje, že ohlásenú
drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Žiadosť na stavebné konanie predloží žiadateľ na Spoločný stavebný úrad, Štúrova 59, 900 01 Modra.
2.
Gabriela Šupková, L. Novomeského 46, 902 01 Pezinok, Ing. Mária Horáková, L. Novomeského 22,
902 01 Pezinok, Jana Poľašková, Eugena Suchoňa 37, 902 01 Pezinok – ohlásenie drobnej stavby, parc.č. 767,
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771, 768 v k.ú. Malé Tŕnie – oplotenie troch parciel a povolenia vytvorenia príjazdovej cesty – ochrana majetku
pred zásahom a škodou cudzími osobami a divou zverou
Stanovisko komisie : Podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb., stavebný úrad – Obec Vinosady, určuje, že ohlásenú
drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Žiadosť na stavebné konanie predloží žiadateľ na Spoločný stavebný úrad, Štúrova 59, 900 01 Modra.
3. Gabriela Šupková, L. Novomeského 46, 902 01 Pezinok, Ing. Mária Horáková, L. Novomeského 22, 902 01
Pezinok, Jana Poľašková, Eugena Suchoňa 37, 902 01 Pezinok – žiadosť o vyjadrenie k zmene kultúry z ornej
pôdy na záhrady na parcelách č. 1255/1, 1255/2, 1255/3 v k.ú. Malé Tŕnie
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje, požiadať o záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku z ornej pôdy
na záhrady na parcelách č. 1255/1, 1255/2, 1255/3 v k.ú. Malé Tŕnie Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný
odbor, M.R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok. Následne požiadať Katastrálny odbor Okresného úradu Pezinok o zápis
zmeny druhu pozemku do evidencie KN na podklade záväzného stanoviska.
4.
Brigita Bírová, SNP 65, 902 01 Pezinok a spol.– žiadosť o schválenie zmeny kultúry z ornej pôdy na
záhrady a na oplotenie pozemkov na parcelách č. 1217/1161, 1218/1161, 1216/1161, 1219/1161, 1215/1161,
v k.ú. Veľké Tŕnie
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje požiadať o záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku z ornej pôdy
na záhrady na parcelách č. 1217/1161, 1218/1161, 1216/1161, 1219/1161, 1215/1161, v k.ú. Veľké Tŕnie Okresný
úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok. Následne požiadať Katastrálny
odbor Okresného úradu Pezinok o zápis zmeny druhu pozemku do evidencie KN na podklade záväzného
stanoviska.
5.
Vinosady, s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava – žiadosť o zmenu v užívaní jestvujúceho objektu skladu na výrobno - skladový účel s administratívou (výrobňa cestovín) na parc.č. 1432, LV č. 1302y v k.ú. Veľké
Tŕnie
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí so zmenou v užívaní jestvujúceho objektu - skladu na výrobno - skladový
účel s administratívou (výrobňa cestovín) na parc. č. 1432, LV č. 1302, v k.ú. Veľké Tŕnie
6.
Mária Daňková, Pezinská 127, 902 01 Vinosady – žiadosť o územnoplánovaciu informáciu k parc. č.
138/1, 138/3 vedených na LV č. 20 v k.ú. Veľké Tŕnie z dôvodu zmeny na stavebný pozemok
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí so zmenou parc. č. 138/1, 138/3 vedených na LV č. 20 v k.ú. Veľké Tŕnie
na stavebný pozemok
7.
Ing. Gustáv Paták a Ing. Zuzana Patáková, Kalinčiakova 554/32, 900 01 Modra – žiadosť o vydanie
záväzného stanoviska k stavebným úpravám, prestavbe, prístavbe a nadstavbe pôvodnej stavby rodinného domu
súpisné číslo 136 na parc. č. 136/2 v k.ú. Veľké Tŕnie spracovaným SONVER, spol. s r.o., Kollárova 16, 902 01
Pezinok
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s vydaním záväzného stanoviska k stavebným úpravám, prestavbe,
prístavbe a nadstavbe pôvodnej stavbe rodinného domu súpisné číslo 136 na parc. č. 136/2 v k.ú. Veľké Tŕnie
podľa predloženého projektu
8.
KLARAS, s.r.o., Rebarborová 1B, 821 07 Bratislava – oznámenie o investičnom zámere vybudovaním
dopravných stavieb (miestna komunikácia, chodník pre peších) a základných inžinierskych sietí (voda, elektrina,
plyn, verejné osvetlenie, dažďová a splašková kanalizácia), ktoré by vyúsťovali a obsluhovali cca 20 stavebných
pozemkov určených na individuálnu výstavbu rodinných domov) – žiadosť o rozšírenie rozsahu obstarávania
územného plánu Obce Vinosady podľa priloženej urbanistickej štúdie, spracovanej JAP projekt, Tehelná 12,
Sabinov
Stanovisko komisie : Uvedená lokalita je mimo zastaveného územia obce a mimo intravilánu sa nebude
rozširovať
OZ berie uvedené body stavebnej komisie na vedomie
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Komisia finančná, zdravotno – sociálna zo dňa 07.04.2014:
Predniesla predsedkyňa komisie Ing. Ingrid Pätoprstá :
1. Finančná komisia žiada starostu o informáciu o stave trestného oznámenia na pani Darinu Šťastnú, vyjadrenie
právneho zástupcu o vyjadrenie sa k uvedenému problému
- odpovedal starosta – (viď príloha stanovisko polície k obv. Dariny Šťastnej)
- doplnila a oboznámila členov OZ s danou vecou p. právnička JUDr. Lorencová
p. Ing. Šebová navrhuje , aby p. právnička v rámci skráteného konania uplatnila naše požiadavky – uplatnenie
náhrady škody (pokiaľ neboli podané v predchádzajúcom období) – nahliadnutie do spisu

-

Ing. Šebová – navrhuje uplatniť naše požiadavky

Reagoval p. starosta – prečítal stanovisko ORPZ SR Pezinok z 9.4.2014, ďalej reagovala p. právnička JUDr. Ľ.
Lorencová
OZ žiada preveriť, či bolo podané uplatnenie náhrady škody v prípade p. Dariny Šťastnej
2. Žiadosť p. Mgr. Mandulákovej učiteľky v materskej škole, ktorá si urobila vysokú školu, a žiada
doplatenie platu od 1.9.2013, od 1.3.2014 bola zaradená do triedy, ktorý jej prislúcha – doplatok k platu
sa nepriznáva
3. Vytvorenie poradovníka na voľný nájomný byt
Na základe zasadnutia komisie bol spracovaný poradovník, losovalo sa za prítomnosti členov FK iba
z občanov s trvalým pobytom vo Vinosadoch v počte 8 uchádzačov.
Byt bol p. B. Benčurikom vrátený, vyriešenie znovu zapojenia plynu (skúšky a revízna správa plynu) a byt
postúpiť ďalšiemu nájomníkovi podľa určeného poradia, ktorí sa ťahali podľa občanov s trvalým pobytom v obci
a bol stanovený určitý poradovník. Komisia žiada p. právničku, aby bola riadne prepracovaná nájomná zmluva, aby
sa ošetrila trojmesačná zábezpeka – do 10 dní od doručenia výzvy na zaplatenie a do 10-teho v mesiaci uhradiť
nájomné a ak nezaplatí, musí sa nájomca vysťahovať.
OZ navrhuje vypracovať nové nájomné zmluvy + zapracovať podmienky ŠFRB

Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 09/2014/02 zo dňa 09.04.2014
OZ hlasovalo za systém a kritéria výberu vytvoreného poradovníka t.j. losovalo sa iba z občanov s trvalým
pobytom občanov vo Vinosadocha určilo sa poradie tak, ako boli vylosovaní

Za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

Vylosovaní boli v poradí :
1/ Kristína Slimáková, Modranská 17, 902 01 Vinosady
2/ Číková Jana, Pezinská 41, 902 01 Vinosady
3/ Majbová Silvia, Pezinská 10, Vinosady
4/ Matej Slimák, Modranská 17, 902 01 Vinosady
5/ Martin Fraňo, Pezinská 92, Vinosady
6/ Stanislava Slimáková, Modranská 17, 902 01 Vinosady
7/ Bednárik Peter, Modranská 56, Vinosady
8/ Darulová Lenka, Pezinská 121, 902 01 Vinosady
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4.Schválenie platu starostu
– informovala pracovníčka OcÚ p. L.Béberová
Plat starostu sa určuje v zmysle Zákona 154/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starostovi Obce Vinosady Milanovi Lempochnerovi patrí od 01.01. 2014 plat, ktorý je súčinom priemernej
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013, ktorá dosiahla 824,00 €
Starostovi Obce Vinosady patrí plat vo výške 1,98 násobku mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve
a 20% zvýšenie čo predstavuje čiastku 1958,00 € Slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiatosem eur.
Plat určený týmto výmerom sa Vám bude vyplácať po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia
podmienky, za ktorých bol priznaný
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 10/2014/02 zo dňa 09.04.2014
OZ súhlasí s určením platu starostu v zmysle Zákona 154/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č.253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
Starostovi Obce Vinosady Milanovi Lempochnerovi patrí od 01.01. 2014 plat, ktorý je súčinom priemernej
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013, ktorá dosiahla 824,00 €
Starostovi Obce Vinosady patrí plat vo výške 1,98 násobku mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve
a 20% zvýšenie čo predstavuje čiastku 1958,00 € Slovom: jedentisícdeväťstopäťdesiatosem eur.
Plat určený týmto výmerom sa Vám bude vyplácať po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia
podmienky, za ktorých bol priznaný
OZ za : 7
proti: 0
zdržal sa : 0
-

Spojenie sa s komisiou ohľadom pozemkových úprav – hodnoty pozemkov – spojenie s Topsetom, vytvorenie
zostavy s vyčíslením pozemkov, parcelné čísla, výmera , spojenie pána starostu s p. Vlčekom – najkratší
termín je v štádiu riešenia, informovala p. Cíferská (ohľadom majetku), prepojenia medzi oddeleniami (úhrady
a pod.). Program Topset bude vyriešený v krátkom čase, nakoľko tieto programy sú nové. Na základe podnetu
p. starostu bola od p. Vlčeka 28.3.2014 prijatá odpoveď. Treba v čo najkratšom termíne vyriešiť program
ohľadom záverečného účtu.

-

P. predsedkyňa komisie oboznámila, že sa chystá kultúrna akcia – stavanie mája 30.4.2014 – na ktorú sa
pozývajú všetci občania.

Ostatné body z finančnej komisie OZ zobralo na vedomie
-

Informácia občana o asfaltovej ceste v záhradkárskej osade, či bolo vydané stavebné povolenie
Odpovedal p. starosta, že uvedenú cestu riešil na stavebnom úrade. Pred úpravou cesty bolo treba podať
ohlasovaciu povinnosť . Úpravu cesty si hradili záhradkári z vlastných prostriedkov.
-p. Mendl informoval o ceste v ZO, že to bola iba oprava cesty – urobil sa iba asfaltový povrch (zobralo
sa 6 cm z povrchu, vyrovnali sa jamy a zaasfaltovalo sa 7 cm), nič sa nevyviezlo, iba sa vyrovnalo, aby vozidlá
neroznášali blato
-sl. Mendlová - stavba nebola vykonávaná, mal byť v prvom rade oslovený predseda ZO
-p. Mendl vysvetlil ako to prebiehalo – oprava cesty
členovia OZ – mala sa aspoň oznámiť úprava cesty OcÚ
Predsedkyňa školskej komisie Mgr. Irenka Číková – predniesla návrh zlúčenia základnej a materskej školy
iniciované Radou školy pri ZŠ Vinosady – stretnutie, sa uskutočnilo dňa 19.3.2014 na OcÚ
Za účasti členov OZ, členov finančnej a členov komisie kultúrnej, športu a vzdelávania a členov Rady školy p.
D.Rumlovej na ktorom sa nezhodli na žiadnom konkrétnom výsledku . Toto istého dňa bolo podané vyjadrenie
Rady školy pri MŠ, kde nesúhlasia s vytvorením právneho subjektu zlúčením ZŠ a MŠ.
Dáva sa hlasovať za návrh, o nezlúčení MŠ vo Vinsadoch z dôvodov, nakoľko do dnešného dňa Rada školy pri ZŠ
nepredložila žiadne finančné krytie , žiaden iný prínos (finančný plán) a list, ktorý bol predložený je
neopodstatnený.
Za Radu školy bola poverená pani D. Rumlová.
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p. Mendl – finančné prostriedky by mala vyčíslovať obec (podklady by mala dať škola, na základe čoho prišli
k zlúčeniu školy a škôlky
p. Mgr.Číková - riaditeľky by nemali mať problém prísť na obec a vyzistiť si financie na každé jedno dieťa). Obec
musí ročne doplácať na základnú školu cca 23 000 €, ktoré škola nedokáže vyprodukovať.
Navrhujem, aby poslanci OZ nesúhlasili s vytvorením právneho subjektu, aby sa základná škola a materskou
školou nezlúčili.
Hlasovanie návrhu za nezlúčenie ZŠ s MŠ – prínos je neopodstatnený
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 11/2014/02 zo dňa 09.04.2014
OZ za : 6

proti: 0

zdržal sa : 1

Starostom prečítaný list R ZŠ Koncepcia rozvoja základnej školy vo Vinosadoch od budúceho školského roka
2014/2015 – (viď príloha č. 3)
- Reagovala R ZŠ, pýtala sa p. Mgr. Číkovej, koľko krát sa zvolala školská komisia
- P. Mgr. Číková odpovedala, že sa komisia nezišla ani raz, spýtala sa p. riaditeľky, či berie riaditeľský príplatok
- Odpovedala, že berie – to je odpoveď a komisia je iba poradný orgán, nie kontrolný

9. Bod

Rôzne

- p. starosta informoval ohľadom stavania spaľovne odpadu za kruhovým objazdom smerom na Šenkvice – viď
príloha – Obec Vinosady ako dotknutá obec je proti postaveniu spaľovne, momentálne je projektu pozastavený,
pokiaľ bude ďalšie stanovisko, OZ bude informované
- starosta informoval, že boli podané na Ministerstvo financií 2 žiadosti : 1. oprava atiky na MŠ, 2. výmena parkiet v
telocvični
- starosta informoval – podaná žiadosť na Envirofonde ohľadom pokračovania kanalizácie na Pezinskej ulici,
prebehlo výberové konanie
- taktiež bola podaná žiadosť na BVS ohľadom výmeny – pokračovania vodovodného potrubia
- p. Horvátová – otázka na BVS ohľadom výmeny zastaralého vodovodného potrubia na Modranskej ulici
- p. Mendl – mal dotaz, koľko máme občanov na aktivačné práce- z ÚPSVa R, oslovenie úradu – odpovedal p.
starosta – máme 1 pracovníka, obec oslovovala viacej nezamestnaných občanov, tí nemali o prácu záujem, na
úrade práce bola vytvorená skupina, ktorá sa týmto bude zaoberať a budú navrhovať ľudí, ktorí poberajú dávky
v hmotnej núdzi
- sl. Mendlová žiada, aby boli viac upravované - zametané autobusové zástavky, čistenie a úprava chodníkov na
Pezinskej ulici, kosenie zamestnancami obce a pod.
- p. starosta odpovedal, že priebežne sa upravuje, čistí, kosí celá obec, obzvlášť teraz v jarnom období,
samozrejme keď bude viacej ľudí z ÚPSVaR viacej sa urobí, taktiež sa robia práce, ktoré sú v tom danom
okamžiku akútne
- nákladné autá, ktoré znečisťujú miestnu komunikáciu , by si mali po sebe upratať
- Ing. Šebová navrhuje, že v prípade znečistenia miestnej komunikácie treba dodávateľa stavby pokutovať
- Ing. D. Lempochnerová mala dotaz, prečo bol uzatvorený pracovný pomer s hlavnou kontrolórkou až 13.12.2013,
keď hlasovanie bolo v apríli a ako bolo prevedené výberové konanie, pretože NKÚ konštatuje, že z uvedeného
vyplýva , že hlavná kontrolórka nevykonávala v danom období 2013 žiadnu kontrolnú činnosť, prečo bola vybratá
za hlavnú kontrolórku 10.4.2013, keď nemohla vykonávať túto činnosť z toho vyplýva, že nespĺňala podmienky.
- ďalej žiada p. Ing. D. Lempochnerová odpoveď, úväzok bol stanovený, prečo bola vybratá hlavná kontrolórka za
iných podmienok ako bolo vyhlásené výberové konanie
- p. starosta jej odpovedal, že nemohla vykonávať pracovnú činnosť, nakoľko nemala hlavný pracovný pomer. P. J.
Maťusová išla do dôchodku, ale nápomocná bola po každej stránke po všetkom čo sa udialo.
– úväzok bol jasne stanovený (zákon o obecnom zriadení) – odpoveď bude v zápisnici
Výkon práce HK začína podpisom pracovnej zmluvy. Úväzok HK schválilo OZ dňa 11.12.2013.
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- odpovedal p. starosta – predošlá hl. kontrolórka odišla na vlastnú žiadosť
- p. Mendl – dokedy bude protokol z NKÚ zverejnený, ktorý bol obdržaný 26.2.2014 – usmerňovací list došiel na
OcÚ 5.3.2014
- p. Medlovi citovala z listu p. predsedu NKÚ SR p. J. Jasovského p. Cíferská, ktorý žiada, aby na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Vinosady bolo OZ informované o výsledku kontroly vrátane prijatých
opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a informovali ho formou výpisu z uznesenia obecného
zastupiteľstva o výsledku prerokovania dokumentov.
- odpovedala p. právnička – protokol bude zverejnený na našej web stránke do konca týždňa
- p. Ing. Lempochnerová reagovala, že protokol je v plnom rozsahu vyvesený na stránke NKÚ
10. Bod

Diskusia

- p. Mendl žiada o osadenie dopravných značiek k odbočeniu na záhradkársku osadu a upozorňovať občanov,
ktorí tam stávajú, nakoľko väčšie automobily majú problém
- člen OZ p. Nemček – ohľadom žiadosti o opravu chodníka pred modlitebňou na Modranskej ulici - OZ súhlasí
s rekonštrukciou vstupu do modlitebne vo vlastnej réžii za zakúpený materiál obce
- sl. Mendllová - úspory spojenia ZŠ s MŠ, či to bude niekto riešiť, alebo návrh nebude vôbec braný do úvahy, či
bude nejaká úspora
- reagovala poslankyňa Mgr. I. Číková – ušetrenie financií 1 riaditeľského miesta – nie je pravdou, pretože, ak by
bola zlúčená materská škola so základnou, v základnej škole je riaditeľ v materskej škole by mal byť zástupca
riaditeľa, takisto by dostal riadiaci príspevok vo výške. Vzhľadom k tomu, že materská škola nie je štvortriedna,
nemá zástupkyňu a nepoberá ďalší riadiaci príspevok. Tak isto v ZŠ nemá zástupkyňu (malotriedka).
- reagovala pracovníčka obecného úradu p. Ing. J. Cíferská, ktorá upozornila na skutočnosť, že aj iné programy sú
stratové ( nakladanie s odpadovými vodami ČOV) v porovnaní so základnou školou
- členovia navrhujú zakúpenie fekálneho automobilu
11. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady Milan Lempochner poďakoval všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva dňa
09.04.2014 o 19,45 hod.

zapísal(a) : M. Špačková
Dňa 09.04.2014 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 09.04.2014 overila Ing. Ľubomíra Zápražná

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

Dňa 09.04.2014 overil Vladimír Čajkovič

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

