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04. Z á p i s n i c a 2014
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 18. júna 2014 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnená : JUDr. L. Lorencová, Ing. Margita Šebová
Overovatelia : Mgr. Irena Číková, Ing. Ján Vršek
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 členov OZ, všetkých prítomných občanov na
rokovaní OZ, otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, určil
overovateľov zápisnice: Mgr. Irenu Číkovú, Ing. Jána Vrška a zapisovateľku M. Špačkovú.
Starosta , poslanci nemali pripomienky k predloženému programu OZ, starosta dal hlasovať o programe,
OZ schválilo program a OZ 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
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013
Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014
Schválenie VZN č. 1 o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach miestnej
samosprávy
Obce Vinosady + príloha č.1 a príloha č.2
Schválenie VZN č. 2 o dotáciách z rozpočtu obce
Rokovania komisií OZ
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 14/2014/04 zo dňa 18.06.2014
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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

2. Bod

Plnenie uznesení

K dnešnému dňu z predchádzajúceho OZ nevyplynuli žiadne úlohy.
Z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyplynuli úlohy opatrení 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 - na úlohách NKÚ sa pracuje a úlohy sa priebežne plnia.
3. Bod
Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2013 – príloha č.2
Predniesla Ing. Jana Cíferská - záverečný účet bod vyvesený na web stránke obce po dobu 15 dní a taktiež ho
obdržali všetci členovia OZ.
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Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013 príloha č. 3 – súčasťou zápisnice
predniesla hlavná kontrolórka obce p. Janka Maťusová.

Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 15/2014/04 zo dňa 18.06.2014
Záverečný účet obce za rok 2013 bol schválený členmi OZ jednohlasne bez výhrad.

OZ za : 6
5. Bod

proti :0

zdržal sa : 0

Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014

Správa o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2014 príloha č. 4 – súčasťou zápisnice
predniesla hlavná kontrolórka obce p. Janka Maťusová.
OZ zobralo Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1.polrok 2014 na vedomie
6. Bod

Schválenie VZN č. 1 o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach miestnej
samosprávy Obce Vinosady + príloha č.1 a príloha č.2

VZN bolo vyvesené a obdrali ho všetci členovia OZ

Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 16/2014/04 zo dňa 18.06.2014
OZ schvaľuje VZN č. 1 o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach miestnej samosprávy
Vinosady + príloha č.1 a príloha č.2
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
7. Bod

Obce

Schválenie VZN č. 2 o dotáciách z rozpočtu obce

VZN bolo vyvesené a obdržali ho všetci členovia OZ jednohlasne

Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 17/2014/04 zo dňa 18.06.2014
OZ schvaľuje VZN č.2 o dotáciách z rozpočtu obce jednohlasne
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

8. Bod

Rokovania komisií

Komisia finančná, zdravotno – sociálna zo dňa 16.06.2014:
Predniesla predsedkyňa komisie Ing. Ingrid Pätoprstá : komisia sa zaoberala kolobehom účtovných dokladov,
prerokovával sa záverečný účet, prejednala sa inventarizácia pozemkov, všetky tieto oblasti sú v štádiu
rozpracovania
Body z finančnej komisie OZ zobralo na vedomie
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Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP, konanej dňa 11.06.2014 :
Predseda komisie Ing. Ján Vršek informoval poslancov nasledovne:
-

osadenie reklamného panelu na plote pri školskom dvore sl. Helenka Kanková
riešili sa v spolupráci s právnikom cesty k pozemkov
nájomná zmluva s VaPD Modra – doplnenie na vytvorenie ciest, ktoré vznikli po komasácii – uvedené
bolo riešené s právnikom a vedením VaPD aj s vlastníkmi pozemkov – v zmluve budú
zakomponované prístupové poľné ciesty

Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 18/2014/04 zo dňa 18.06.2014
OZ súhlasí s pokračovaním nájomnej zmluvy s VaPD Modra na 8 rokov
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Fy KLARAS s.r.o. – predložila urbanistickú štúdiu – obytná zóna Bolešky a zároveň odprezentovala zámer
výstavby pri stavebnej lokalite Bolešky
Obecné zastupiteľstvo po vypočutí zástupcov spoločnosti Klaras s.r.o. trvá na pôvodnej odpovedi zo dňa
23.04.2014
Myšlienkou obce je, aby sa stavebné lokality nevytvárali v extraviláne rešpektujúc ochranu
poľnohospodárskej pôdy.
OZ berie informácie stavebnej komisie na vedomie

9. Bod

Rôzne

- p. Gabriela Demovičová – predniesla za rodičov žiakov v ZŠ, že by chceli rozdeliť malotriedku v ZŠ – dôvody sú,
že sa prihlásilo dostatok detí – 15 detí do 1.ročníka a prikladajú žiadosť OcÚ
- rodičia sú taktiež veľmi spokojní s novou pani učiteľkou a sú za to, aby zostala pracovať v škole aj naďalej
- reagoval starosta a zástupkyňa starostu, prikláňajú sa k tomuto problému a sú za to, aby sa tento problém riešil –
OZ akceptuje
- pribratie novej učiteľky do školy na čiastočný pracovný úväzok, kapacitne aj priestorovo sa to zvládne tiež
- riešiť uvedený problém na komisii pre kultúru, šport a vzdelávanie, Rada školy + zástupkyňa starostu, ktorá
zasadne 30.07.2014 o 18.30 hod.
- p. Brišová – sa prikláňa k navrhovanému riešeniu
OZ berie rozdelenie malotriedky na vedomie
p. RZŠ navrhuje, aby sa uvedený problém vyriešil do začiatku školského roku
p. poslankyňa Mgr. Irenka Číková – uvedené by sa malo do začiatku roka stihnúť
10. Bod

Diskusia
-

P. Gabriela Demovičová sa spýtala, čo je s cyklotrasami

Odpovedal p. starosta – zatiaľ nie sú vysporiadané niektoré pozemky a cyklotrasa môže ísť iba po vysporiadaných
pozemkoch
P. I. Heribanová – vybudovanie detského ihriska – odpovedal p. starosta – na ihrisko treba obecný
pozemok a bolo by dobré, ak by sa dalo vybudovať z fondov
-

M. Mendlová –občianske združenie, ktoré by požiadalo o dotáciu
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Odpovedala Mgr. I. Číková – detské ihrisko, ktoré by bolo oplotené, by malo mať zamestnanca, ktorý by
sa o toto ihrisko riadne staral – mal by byť prevádzkový poriadok, jednoduchšie by to bolo cez nejaké združenie,
zobrali by si to na starosť, obec by im poskytla finančné prostriedky. V obci neni problém s priestorom, ale chýbajú
zanietení ľudia, ktorí by sa niečomu venovali
-

reagoval starosta – myšlienka je dobrá, pretože skutočne detské ihriská v obci chýbajú

-

p. Gabika Demovičová – vybudovanie klubu pre mladých, chýbajú zanietení mladí ľudia, priestor pre deti

-

P R ZŠ – prejavila záujem o pomoc pri varení gulášu

-

P. G. Demovičová – požiadala o umiestnenie retardérov na Pezinskej ulici pod stavebnou lokalitou Tále

-

p. starosta jej odpovedal, že osadenie retardérov súvisí so žiadosťou na dopravný inšpektorát

-

taktiež starosta oboznámil členov OZ a občanov obce o presun dopravného značenia obce
Vinosady v priebehu júl – august

Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 19/2014/04 zo dňa 18.06.2014
p. poslankyňa Ing. Ľubomíra Zápražná oznámila, že je členkou v Rade škôlky a chce svoju funkciu posunúť p.
Irene Číkovej, keďže je predsedkyňa kultúrnej, športovej a vzdelávacej komisie
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
OZ súhlasí s výmenou Ing. Ľubomíry Zápražnej, ktorá je členkou v Rade škôlky za p. Mgr. Irenu Číkovú
11. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady Milan Lempochner poďakoval všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva, poprial príjemné letné dovolenky a ukončil rokovanie
obecného zastupiteľstva dňa 18.06.2014 o 18.50 hod.

zapísal(a) : M. Špačková
Dňa 18.06.2014 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 18.06.2014 overila Mgr. Irena Číková

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

Dňa 18.06.2014 overil Ing. Ján Vršek

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

