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08. Z á p i s n i c a 2014
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 03. decembra 2014 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnení : Ing. I. Pätoprstá
Overovatelia : Ing. Ľubomíra Zápražná, 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, prítomných občanov na rokovaní OZ,
otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, určil overovateľov
zápisnice : Ing. M. Zápražnú, Ing. Jána Vrška a zapisovateľku M. Špačkovú.
Starosta navrhol zmenu programu nasledovne :
-

do bodu č. 3 doplniť Informáciu o čerpaní rozpočtu za 1. – 9. mesiac 2014
do programu pozvánky doplniť bod 10a) Schválenie volebnej miestnosti, okrsku a sídlo pre vyhlásené
Referendum Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky na 7.2.2015

poslanci nemali pripomienky k predloženej zmene programu OZ, starosta dal hlasovať o programe, OZ schválilo
zmenu tohto programu a OZ ďalej rokovalo podľa programu .
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 35/2014/08 zo dňa 3.12.2014
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
Plnenie uznesení
Schválenie návrhu úpravy rozpočtu č.2/2014
Výročná správa za rok 2013 – OZ na vedomie
Audit za rok 2013 – na vedomie
Rokovania komisií OZ
Schválenie VZN č. 3/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 2/2012 o dani za psa
Schválenie VZN č. 4/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 4/2014
o dani za komunálne
odpady
Schválenie VZN č. 5/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 6/2012
o dani z nehnuteľnosti
Schválenie plánu zasadnutí OZ a akcií v roku 2015
Predloženie materiálov a oboznámenie členov OZ ohľadom sprenevery, falšovania
a
pozmeňovania listín
Dariny Šťastnej – (preverenie aktuálneho stavu,
predloženie
listu
ohľadom trestného oznámenia)
Zabezpečenie prípravy Zmluvy o dielo s p. Štefanom Kankom, - predloženie zmluvy
Rôzne
Diskusia
Záver
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Plnenie uznesení

K dnešnému dňu vyplynuli body z pozvánky č. 11. Predloženie materiálov a oboznámenie členov OZ
ohľadom sprenevery, falšovania a
pozmeňovania listín
Dariny Šťastnej – (preverenie aktuálneho
stavu, predloženie
listu
ohľadom trestného oznámenia)
a bod č. 12 Zabezpečenie prípravy Zmluvy o dielo s p. Štefanom Kankom, - predloženie zmluvy
ostatné úlohy k dnešnému dňu boli splnené.
3. Bod

Schválenie návrhu úpravy rozpočtu č. 2/2014

Schválenie návrhu úpravy rozpočtu č.2/2014 + Informáciu o čerpaní rozpočtu za 1. – 9. mesiac 2014
materiály obdržali všetci poslanci OZ – - návrh úpravy rozpočtu č. 2 predniesla pracovníčka – ekonómka
OcÚ Ing. J. Cíferská - príloha č. 2
p. Ing. M.Šebová – sa dopytovala ohľadom MŠ námietky a na výšku, kde je to premietnuté, na základe
zápisnice, kde sú tie prostriedky MŠ umiestnené + priloženie zápisnice
ohľadom kúpnej zmluvy s p. Kankom p. Ing. Šebová žiada uvedenú položku presunúť do roku 2015
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 36/2014/08 zo dňa 3.12.2014
Návrh na úpravu rozpočtu č. 2/2014 – OZ nebol schválený, treba ho dopracovať
OZ za : 2
proti : 2
zdržal sa : 2
+ informáciu o čerpaní rozpočtu zobralo na vedomie
- návrh rozpočtu dopracovať o pripomienky – pripraviť podklady + podpísanú zápisnicu z rokovania s MŠ a zaslať
všetkým poslancom OZ
Zodp. Ing. Jana Cíferská

4. Bod

Výročná správa za rok 2013

Predniesla Ing. J. Cíferská - OZ výročnú správu za rok 2013 zobralo na vedomie– príloha č. 3
5. Bod

Audit za rok 2013

Predniesla Ing. J. Cíferská - OZ berie audit za rok 2013 na vedomie - príloha č. 4
6. Bod

Rokovania komisií OZ

Komisia finančná, zdravotno – sociálna zo dňa 01.12.2014:
Predniesla poverená členka komisie Ing. Margita Šebová . Komisia sa zaoberala nasledovnými bodmi :
Bod č. 1
Návrh úpravy rozpočtu č.2/2014
FK navrhuje : Po rozčlenení návrhu úprav na bežný a kapitálový rozpočet, FK doporučuje schválenie úpravy
rozpočtu č.2/20104
Bod č. 2
Výročná správa za rok 2013 – neboli pripomienky
FK navrhuje: doporučuje OZ zobrať na vedomie
Bod č. 3
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Informácia o audite za rok 2013 – výhrada k časovému rozlíšeniu výnosov vzhľadom k odpisom – doúčtovať v roku
2014 - OZ na vedomie
Bod č. 4
Návrh na schválenie VZN č. 3/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 2/2012 o dani za psa
FK navrhuje : VZN č. 3/2014 o dani za psa schváliť
Bod č. 5
Návrh na schválenie VZN č. 4/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 4/201 o dani za komunálne odpady
FK navrhuje VZN č.4/2014 o dani za komunálne odpady schváliť
Bod č. 6
Návrh na Schválenie VZN č. 5/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľnosti
FK navrhuje VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľnosti schváliť
Bod č. 7
Žiadosť p. Terézie Achbergerovej, bytom Pezinská 167, 902 01 Vinosady o finančnú výpomoc
FK navrhuje OZ vyplatenie finančnej výpomoci v čiastke 150,- €
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 37/2014/08 zo dňa 3.12.2014
OZ súhlasí s vyplatením finančnej výpomoci pre p. T. Achbergerovú, bytom Pezinská 167, Vinosady vo výške
150,- €

OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod č. 8
Žiadosť Stolnotenisového klubu, Školská 48, Vinosady o poskytnutie finančného príspevku 700,- € na
zabezpečenie prevádzky stolnotenisového klubu
FK doporučuje zapracovanie do návrhu rozpočtu pre rok 2015
Ostatné body z finančnej komisie OZ zobralo na vedomie.
Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP, konanej dňa 01.12.2014 :
Predniesol Ing. Ján Vršek, predseda komisie :
Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala nasledovným bodom :
1.

NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 55, 821 09 Bratislava – žiadosť o prenájom časti pozemku za účelom

osadenia 1 ks obojstranného reklamného zariadenia o rozmere 5,1 m x 2,4 m na parcele č. 1369 v k.ú. Malé Tŕnie
Stanovisko komisie : Komisia nedoporučuje vydať súhlasné stanovisko
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 38/2014/08 zo dňa 3.12.2014
OZ neschvaľuje – nesúhlasí so žiadosťou o prenájom časti pozemku za účelom osadenia 1 ks obojstranného
reklamného zariadenia o rozmere 5,1 m x 2,4 m na parcele č. 1369 v k.ú. Malé Tŕnie

OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie nezasadala
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Schválenie VZN č. 3/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 2/2012 o dani za psa

Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 39/2014/08 zo dňa 3.12.2014

OZ schvaľuje VZN č. 3/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 2/2012 o dani za psa
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
8. Bod

Schválenie VZN č. 4/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 4/2014o dani za komunálne odpady

Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 40/2014/08 zo dňa 3.12.2014
OZ schvaľuje VZN č. 4/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 4/2014o dani za komunálne odpady
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
9. Bod

Schválenie VZN č. 5/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľnosti

Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 41/2014/08 zo dňa 3.12.2014
OZ schvaľuje VZN č. 5/2014 – príloha č. 1 k VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľnosti
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
10. Bod

Schválenie plánu zasadnutí OZ a akcií v roku 2015

Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 42/2014/08 zo dňa 3.12.2014
OZ schvaľuje Plán zasadnutí OZ a akcií v roku 2015
OZ za : 6

10a. Bod

proti : 0

zdržal sa : 0

Schválenie volebnej miestnosti, okrsku a sídlo pre vyhlásené Referendum na
7.2.2015

Hlasovanie č.9
Uznesenie č. 43/2014/08 zo dňa 3.12.2014
OZ schvaľuje volebnú miestnosť, okrsok a sídlo pre Referendum , ktoré bolo vyhlásené Rozhodnutím prezidenta
Slovenskej republiky dňa 27.11.2014 na 7.2.2015
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
11. Bod

Predloženie materiálov a oboznámenie členov OZ ohľadom sprenevery, falšovania
a
pozmeňovania listín Dariny Šťastnej – preverenie aktuálneho
stavu, predloženie listu
ohľadom trestného oznámenia

Informovala a predniesla p. právna zástupkyňa obce p. JUDr. Lorencová Ľudmila
-

dopytovala sa Ing. M. Šebová – OZ žiada o predloženie listu ohľadom trestného oznámenie odpovedala jej p. právnička

-

doloženie ohľadom trestného oznámenia, predloženie prvotného listu od právneho zástupcu ,
žiadajú poslanci OZ do 5.12.2014
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Zabezpečenie prípravy Zmluvy o dielo s p. Štefanom Kankom -

predloženie zmluvy

Informovala a predniesla p. právna zástupkyňa obce p. JUDr. Lorencová Ľudmila :
p. Š. Kankovi – zanikla činnosť zo zákona. Prostredníctvom Okresného úradu žiadal o licenciu na
dopravu a na základe toho, že nemal také právne vedomie, mu uniklo, že nemá zapísané ostatné
činnosti. Zmluva o dielo – musí byť písomná , v ktorej musí byť všetko zapracované
- zmluvné strany dojednajú záručnú dobu 5 rokov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela
- o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis, ktorý podpíše objednávateľ a zhotoviteľ
- zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela stavebný materiál uvedený v cenovej ponuke
a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola zaručená
požadovaná mechanická pevnosť , stabilita a bezpečnosť.
Hlasovanie č. 10
Uznesenie č. 44/2014/08 zo dňa 3.12.2014
OZ schvaľuje predloženú Zmluvu o dielo s p. Štefanom Kankom s tým, že súčasťou zmluvy bude :
1- príloha projekt - výkres
2- príloha cenová ponuka + súpis materiálu
3- geometrický plán
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

13. Bod

Rôzne

- neplánované obecné zastupiteľstvo ohľadom Návrhu na úpravu rozpočtu č. 2/2014 rozpočtu a návrhu
rozpočtu pre rok 2015 sa uskutoční 22.12.2014 o 18.oo hodine
14. Bod

Diskusia

Nebol žiadny diskusný príspevok
15. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady Milan Lempochner poďakoval všetkým
prítomným za účasť na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva, poďakoval všetkým členom OZ, všetkým
členom komisií za ich prácu vo volebnom období v rokoch 2010 – 2014, poprial všetkým veľa zdravia, krásne
vianočné sviatky a do Nového roku veľa zdravia, spokojnosti a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva dňa
03.12.2014 o 19,10 hod.
zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 03.12.2014 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 03.12.2014 overila Ing. Ľubomíra Zápražná

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

Dňa 03.12.2014 overil Ing. Ján Vršek

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

