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07. Z á p i s n i c a 2014
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 29. októbra 2014 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnení : Overovatelia : Vladimír Čajkovič, Marek Nemček
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 6 poslanci OZ, určil overovateľov
zápisnice: Vladimír Čajkovič, Marek Nemček 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.

Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Plnenie uznesení
Rokovania komisií OZ
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 31/2014/07 zo dňa 29.10.2014
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.
O 18.05 sa dostavila poslankyňa p. Ing. M.Šebová a OZ bolo kompletné s počtom poslancov 7.
3. Bod

Rokovania komisií OZ

Komisia finančná, zdravotno – sociálna zo dňa 28.10.2014:
Predniesla predsedkyňa komisie Ing. Ingrid Pätoprstá . Komisia sa zaoberala nasledovnými bodmi :
1. List doručený Radou MŠ vo Vinosadoch vo veci námietky voči zúčtovaniu výdavkov v zmysle rozpočtu

k 30.6.2014 – návrh na úpravu rozpočtu za rok 2014 – p. Mgr. I. Číková vysvetlila, že vychádzali
z údajov, ktoré sú na internete
- treba si dohodnúť termín stretnutia ohľadom doručeného listu sa a prizvať aj R MŠ, ekonómku
úradu na doriešenie tohto problému
- R MŠ predniesť svoje požiadavky, aby boli zakomponované do rozpočtu
- P. ekonómka obce oboznámila, že rozprávala s R MŠ s tým, že by bolo dobré osloviť p. Číkovú
- P. Číková sa vyjadrila, že pracovali s číslami, ktoré sú na internete, nakoľko iný rozpočet nemali
a pracovali iba s údajmi, ktoré sú tam. Termín dohodne p. Číková s Radou MŠ spolu aj s R MŠ
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p. starosta žiada, aby sa všetko uviedlo na správnu mieru

2.

Občianske združenie SABUŽ, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava – pobočka Modra, Štúrova 34
podalo Žiadosť o poskytnutie dotácie na mzdy na prevádzku Súkromnému centru voľného
času v Modre na rok 2015 o finančný príspevok – finančná komisia nedoporučuje poskytnutie
finančnej čiastky

3.

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vinosady na rok 2014 na obecný futbalový klub OFC 014
v čiastke 6.000,- € pre oblasť športových aktivít detí a mládeže
OZ odsúhlasilo príspevok v čiastke 5.000,-€

4.

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Vinosady na rok 2015 pre Obecný futbalový klub OFC
014 čiastke 8.000,- € - pre oblasť športových aktivít detí a mládeže. Z dôvodu blížiacich sa
komunálnych volieb uvedená žiadosť bude posunutá novozvolenému obecnému zastupiteľstvu

5.
Návrh na úpravu rozpočtu – presun finančných prostriedkov v čiastke 1.000,- € zo športu
z dôvodu prijatia novej učiteľky na základnú školu
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 32/2014/07 zo dňa 29.10.2014
OZ s c h v a ľ u j e návrh na úpravu rozpočtu presun finančných prostriedkov 1000,- € zo športu na základnú
školu
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

6.
Bola predložená správa účtovníčky obce ohľadom inventarizácie pozemkov s tým, že:
inventarizácia je vykonaná, zúčtovanie prebehne v účtovnej sfére, za pomoci členov obecného
zastupiteľstva a hlavnej kontrolórky bol problém doriešený. Opatrenia na odstránenie nedostatkov,
ktoré nám uložilo NKÚ Bratislava boli k 30.9.2014splnené.
Ostatné body z finančnej komisie OZ zobralo na vedomie.

Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP, konanej dňa 29.10.2014 :

Predniesol Ing. Ján Vršek, predseda komisie : k uvedenému termínu do komisie neboli žiadne body

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie zo dňa 29.10.2014 :
Predniesla p. Mgr. Irena Číková
Komisia nezasadala, nakoľko sa zúčastnili iba 2 členovia komisie
- Žiadosť o informácie OZ Štuplíkovo, Školská 49, Vinosady predniesla p. predsedkyňa
odpovedal p. starosta– OZ obdrží odpoveď písomne
4. Bod

Rôzne

1. Žiadosť hl. kontrolórky ohľadom vykonávania inej zárobkovej činnosti predniesol p. starosta –
predniesla p. Janka Maťusová
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 33/2014/07 zo dňa 29.10.2014
OZ súhlasí s vykonávaním inej zárobkovej činnosti p. Janky Maťusovej
OZ za :7
proti : 0
zdržal sa : 0
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2. Informácia ohľadom prijatia učiteľky v ŽŠ s nástupom od 1.11.2014
- predniesla p. L. Béberová – podľa zápisnice z MOZ, bola žiadosť o miesto na učiteľku v ZŠ
vyvesená na profesiii –, prihlásilo sa 5 uchádzačov, na pohovor prišli 2 záujemcovia. Pán Mgr.
Andrej Hablák, ktorý nebol kvalifikovaný, bol vyradený. Pohovoru sa zúčastnila aj p. Mgr. Petra
Repová, ktorá má požadované vzdelanie a bola zároveň vybratá. Plat mesačne 443,-€ aj
s príplatkami aj s odvodmi - cena práce na 2 mesiace od 1.11.2014
3. Starosta informoval členov OZ – so zmenou termínu OZ z 10.12.2014 na 3.12.2014
4. starosta informoval prítomných ohľadom podpísania zmluvy na Ministerstve vnútra ohľadom
bezpečnejšieho prechodu pre chodcov na Modranskej ulici
5. ďalej starosta informoval všetkých zúčastnených ohľadom predloženia pokračovania kanalizácie
– predloženie projektu na Envirofond Bratislava k 31.10.2014
5. Bod

Diskusia

- p. M. Mendl – v akom stave je rozostavanosť výstavby bytoviek Vista real – napojenie kanalizácie – momentálne
odkanalizovanie je žumpou, s tým, akonáhle bude v uvedenej časti vybudovaná kanalizácia sú povinní sa pripojiť,
taktiež sa napoja aj rodinné domy
- dopyt sl. M. Medlovej – ohľadom vytýčenia termínu trestného oznámenia na Darinu Šťastnú – materiály
k uvedenému má právnička p. Lorencová – vysvetlenie na budúcom OZ
- predloženie listu – trestné oznámenie ohľadom Dariny Šťastnej – príprava materiálov – preverenie stavu –
predloženie p. právničkou- vyplatenie financií odmeny pre právnikov p. JUDr. Lorencovú (zastupovanie obce vo
veci sprenevery) a p. JUDr. Novomeského (zastupovanie obce vo veci dobrého mena navrhovateľa Zuzany
Bahíkovej, vedeného na Okresnom súde v Pezinku a za vyhratý súdny spor vo veci vypratania nájomného bytu p.
Benčurika) odmena za 2 vyhraté súdne spory, – odpoveď dala p. Ing. Cíferská – týka sa to faktúr obce, ktoré sú
zverejnené na webe
- ohľadom zvýšenej odmeny JUDr. Lorencovej – je platiteľkou DPH
- p. právnička príde 3.12. na OZ a môže predložiť vykonanú prácu
- Ing. Šebová navrhuje, aby sa pripravila zmluva o dielo s p. Štefanom Kankom - pokiaľ neprebehne kataster

Hlasovanie č.4
Uznesenie č. 34/2014/07 zo dňa 29.10.2014
OZ ukladá starostovi do budúceho OZ :
a/ - ako samostatný bod, pripraviť materiály ohľadom sprenevery, falšovania a pozmeňovania
listín
Dariny Šťastnej – preverenie aktuálneho stavu (predloženie listu ohľadom trestného
oznámenia)
b/ - taktiež ako samostatný bod - zabezpečiť prípravu Zmluvy o dielo s p. Štefanom Kankom,
nezabudnúť zakomponovať do zmluvy 5 rokov na záruku cesty - predložiť zmluvu

OZ za : 7

proti : 0

zdržal sa : 0

- Ing. J .Cíferská žiada OZ o predloženie mimoriadneho návrhu rozpočtu na rok 2015 (predloženie požiadavok MŠ,
ZŠ, športu, osvetlenie, rozhlas ... ) navrhovanému by sa malo venovať už novozvolené OZ
- p. starosta doplnil, že všetko by mal zahŕňať PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
- p. Mendl – upovedomil OZ, že v priebehu týždňa na Pezinskej ulici pod kopcom vytekali splaškové vody
- do budúceho OZ by mala byť pripravená na schválenie výročná správa aj audit - Ing. J.Cíferská
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6. 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
29.10.2014 o 18,50 hod.

zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 29.10.2014 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 29.10.2014 overil Vladimír Čajkovič

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

Dňa 29.10.2014 overil Marek Nemček

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

