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05. Z á p i s n i c a 2014
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 10. septembra 2014 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnení : Mrg. I. Číková, Ing. Miroslava Zápražná, JUDr. L.Lorencová
Overovatelia : Ing. I. Pätoprstá, V.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 členov OZ, prítomných občanov na rokovaní OZ,
otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 5 poslanci OZ, určil overovateľov
zápisnice: Ing. Ingrid Pätoprstú, Vladimíra Čajkoviča 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.

Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Plnenie uznesení
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014
Schválenie volebného obvodu, volebnej miestnosti a počet poslancov do obecného zastupiteľstva
k voľbám do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014
Schválenie návrhu úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2014
Schválenie Internej smernice pre oblasť účtovníctva
Rokovania komisií OZ
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 20/2014/05 zo dňa 10.09.2014
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 : 5
proti : 0
zdržal sa : 0

2. Bod

Plnenie uznesení

K dnešnému dňu z predchádzajúceho OZ nevyplynuli žiadne úlohy.
3. Bod

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

Predniesla p. hlavná kontrolórka obce Janka Maťusová – plán kontrolnej činnosti bol zverejnený, OZ
zobralo na vedomie – príloha č. 1
4. Bod
Schválenie volebného obvodu, volebnej miestnosti a počet poslancov do obecného
zastupiteľstva k voľbám do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014
a) OZ schvaľuje volebný okrsok č.1 a volebnú miestnosť v zasadačke OcÚ, Pezinská 95, v Obci
Vinosady pre„ „Voľby do samosprávy v roku 2014 “
OZ za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
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Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 21/2014/05 zo dňa 10.09.2014
OZ schvaľuje volebný okrsok č.1 pre„ „Voľby do samosprávy v roku 2014 “
OZ za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
b)
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 22/2014/05 zo dňa 10.09.2014
OZ schvaľuje volebnú miestnosť v zasadačke OcÚ, Pezinská 95, v Obci Vinosady pre„ „Voľby do
samosprávy v roku 2014 “
OZ za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
c) Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na svojom rokovaní uznesením č. 22/2014/05 zo dňa
10.09.2014 schválilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch bude mať celkom 7 poslancov, ktorí
budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú Obec Vinosady .
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 23/2014/05 zo dňa 10.09.2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na svojom rokovaní uznesením č.
22/2014/05 zo dňa 10.09.2014 schválilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch bude mať
celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú Obec
Vinosady .
OZ za : 4
5. Bod

proti : 0

zdržal sa : 1

Schválenie návrhu úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2014

Predniesla p. Ing. Jana Cíferská – návrh rozpočtu bol zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce –
viď príloha č. 2
Finančná komisia doporučuje schváliť návrh úpravy rozpočtu k 31.08.2014
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 24/2014/05 zo dňa 10.09.2014
OZ schvaľuje úpravu návrhu rozpočtu č.1 k 31.08.2014
OZ za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Bod

Schválenie Internej smernice pre oblasť účtovníctva

Vyjadrenie p. auditorky k Internej smernici pre oblasť účtovníctva bolo kladné
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 25/2014/05 zo dňa 10.09.2014
OZ schválilo Internú smernicu pre oblasť účtovníctva
OZ za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
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Rokovania komisií OZ

Komisia finančná, zdravotno – sociálna zo dňa 03.09.2014:
Predniesla predsedkyňa komisie Ing. Ingrid Pätoprstá . Komisia sa zaoberala nasledovnými bodmi :
Bod č. 1
Oboznámenie o výpovedi bývalej účtovníčky p. Maťúsovej ohľadom vyšetrovania sprenevery a falšovania podpisov
FK navrhuje: do 15.09.2014 preveriť stav či bolo podané obvinenie nielen zo sprenevery ale aj z falšovania
podpisov starostu, fotenie dokumentov, vysvetlenie účtovníčky ohľadom pohľadávky 120 Eur
Bod č. 2
Skontrolovanie platieb za byty v nájomných bytoch nad školou
FK navrhuje: zaslať neplatičom výzvy do 30.09.2014 na zaplatenie dlhu
Bod č. 3
Informácie o audite
Bod č. 4
Informácie o plnení predbežnej kontroly do 30.10.2014
Bod č. 5
Skontrolovanie výdavkov na futbal
FK navrhuje: futbalový oddiel dodatočne predloží žiadosť o transfér finančných prostriedkov pre fungovanie
futbalového klubu
Bod č. 6
Stav inventarizácie k 30.09.2014
FK navrhuje: Po dohode s Ing. Cíferskou sa vykoná inventarizácia majetku do 30.09.2014
Bod č. 7
Plnenie rozpočtu
Bod č. 8
Návrh úpravy rozpočtu k 31.08.2014
FK navrhuje: Schválenie úpravy rozpočtu k 31.08.2014
V mesiaci jún, júl sa uskutočnilo 2x zasadnutie ohľadom detí v ZŠ – rodičia žiadali vytvorenie samostatného 1. a 2.
ročníka , rodičom boli rozposlané pozvánky, dostavili sa iba traja rodičia
– p. R ZŠ sa vyjadrila, že žiakov do 1. ročníka je dostatok – momentálne idú na úsporný režim
- člen OZ p. V. Čajkovič – vytvoriť o 1 triedu naviac – treba to vyskúšať, aj keď je druhákov málo
- členka OZ p. Ing. Šebová - pri ďaľšom stretnutí si treba pripraviť materiály ohľadom nákladov na učiteľa
- zvolať kultúrno – školskú komisiu spolu s členmi OZ v telocvični – pozvánky termín do 30.09.2014
Body z finančnej komisie OZ zobralo na vedomie

Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP, konanej dňa 03.09.2014 :
-

Žiadosť V. Guštafíka – osadenie betónovej, prenosnej garáže na parkovisku pred telocvičňou .
Garáž má rozmery 6x3 m.
-komisia nedoporučuje osadenie garáže pred telocvičňou

-

Bola doručená žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku pri modranskom cintoríne, ktorý OZ
v minulosti odsúhlasilo p. Štefanovi Kankovi, bytom Modranská ulica č. 132, 902 01 Vinosady.
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Bol vypracovaný znalecký posudok č. 42/2014 Ing. Dušanom Holíkom, znalcom z odboru
Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, Jazmínova 4, 821 07 Bratislava na sumu 9.400 € –
návrh komisie bol, aby sa uvedený pozemok odpredal za 12.000,- €
Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP doporučuje OZ uvedenú časť pozemku odpredať.
Komunikácia povedľa cintorína je niekoľkokrát do roka zaplavená, je zmývaná nánosmi piesku a
blata po dom smútku a až po začiatok Modranskej ulice
Zároveň sa riešili 4 obdržané ponuky na spracovanie uvedenej cesty:
Na spracovanie odvodnenia cesty boli ponúknuté ponuky :
1. H&M Group, s.r.o., Holubyho 31, 902 01 Pezinok – cenová ponuka na čiastku 22.589,- €
2. MIRADO, s.r.o., SNP 18, 900 01 Modra – cenová ponuka na čiastku 29.978,40 €
3. Cesty Nitra, a.s., stredisko Trnava, Orešanská 7, 917 01 Trnava – cenová ponuka na čiastku
31.024,20 €
4. Štefan Kanka, nákladná doprava, Modranská 132, 902 01 Vinosady – cenová ponuka na
čiastku 18.540,- €
Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 26/2014/05 zo dňa 10.09.2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vinosadoch po prerokovaní uznesením č. 26/2014/05 zo dňa 10.09.2014 :
schvaľuje prevod nehnuteľnosti parcela registra „C“ parc. č. 95/2 – záhrada o výmere 482 m2, ktorá
vznikla odčlenením z parcely registra „C“ parc.č. 95 – orná pôda pôvodne o výmere 687 m2 na základe
geometrického plánu č. 7/214 zo dňa 5.5.2014, zapísanej na LV č. 733 pre Obec Vinosady k.ú. Malé Tŕnie,
vedeného na Obvodnom úrade , odbor katastrálny v Pezinku a parc.č. 189/3 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 122 m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely reg. „C“ registra „ č.189/1 – zastavené plochy a nádvoria
pôvodne o výmere 1194 m2 na základe geometrického plánu č. 7/214 zo dňa 5.5.2014, zapísanej na LV č. 595 pre
Obec Vinosady k.ú. Malé Tŕnie, vedeného na Obvodnom úrade , odbor katastrálny v Pezinku
celkom za cenu 12.000,- EUR/ €, slovom Dvanásťtisíc €.
OZ súhlasí s odpredajom uvedeného pozemku na sumu 12. 000,- €
OZ za : 5
proti : 0
zdržal sa : 0
- Ohľadom uvedeného pozemku sa dopytoval p. Mendl – odpovedal mu p. starosta
- p. Ing. Šebová navrhuje, aby sa do zmluvy vyšpecifikovala kvalita a 5-ročná záručná lehota, aby v budúcnosti
neprišlo k problémom

8. Bod

Rôzne

- starosta oboznámil OZ s príchodom a programom družobnej obce Dolní Loučky dňa 20.09.2014 okolo 11.oo
hodiny
- p. starosta oboznámil OZ s doručenou žiadosťou o informácie od Občianského združenia Štuplíkovo. Nakoľko
žiadosť obsahuje viacej náležitostí, bola posunutá na najbližšie zasadnutie Komisie pre kultúru, šport a
vzdelávanie
- p. starosta oboznámil OZ so žiadosťou od Cirkevného zboru ECAV na Slovensku, Štúrova 1, Modra p. farára
Jána Oslíka – ohľadom uzatvorenia miestnej komunikácie na Modranskej ulici počas hodov od kaštieľa po starý
mlyn dňa 28.09.2014 od 08.00 – 18.00 hodiny pri príležitosti 125. výročia posvätenia evanjelickej modlitebne a
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Vinosadských hodov. Okrem služieb božích budú súčasťou aj kultúrno spoločenské podujatia, ktoré plánujú
pripraviť pred modlitebňou, dychová hudba, program pre deti a malý jarmok.
- p. starosta tlmočil list od Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Modre, Štúrova 1, Modra Evanjelickej cirkvi –
poďakovanie za vybavenie žiadosti ohľadom úpravy chodníka pred evanjelickou modlitebňou vo Vinosadoch za
- p. starosta oboznámi OZ ohľadom odsúhlasenia BSK – začatie obchvatu miest a obcí 2018 – 2022
- p. starosta predložil list adresovaný OZ – ohľadom chodníka , pred ktorým sú betónové stĺpiky – , keďže bola
osobne prítomná p. M. Pažitná žiadosť prečítala osobne– príloha č. 3 – OZ sa dohodlo, že sa zlikvidujú betónové
zátarasy a osadia sa kvetináče
- Občianske združenie Pytagoras, Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezinok – žiadosť na prenájom priestorov v ZŠ –
dvoch tried na prevádzku ZŠ súkromnej anglickej školy od 1.9.2015, v prípade že by sa výstavba ich školy zdržala

Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 27/2014/05 zo dňa 10.09.2014
OZ súhlasí so žiadosťou ohľadom prenájmu priestorov v ZŠ pre OZ Pytagoras, Mladoboleslavská 1, Pezinok,
v prípade, že by sa ich výstavba školy zdržala
OZ za : 5

proti 0

9. Bod

Diskusia

zdržal sa : 0

- p. Mendl – sa dopytoval ohľadom opravy MK s BSK

10. 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
10.09.2014 o 19,20 hod.

zapísal(a) : M. Špačková
Dňa 10.09.2014 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 10.09.2014 overila Ing. Ingrid Pätoprstá

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

Dňa 10.09.2014 overil Vladimír Čajkovič

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

