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01. Z á p i s n i c a 2015
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 11. februára 2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnení : JUDr. Ľ. Lorencová
Overovatelia : p. Miloš Dugovič, p. Peter Idešic
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 7 poslanci OZ, určil overovateľov
zápisnice : p. Miloša Dugoviča, p. Petra Idešica a zapisovateľku M. Špačkovú.
Starosta navrhol zmenu programu nasledovne :
-

Doplnenie o bod 5a/ - schválenie odmeny zástupcovi starostu a ďalej sa bude hlasovať podľa programu

poslanci nemali pripomienky k predloženej zmene programu OZ, starosta dal hlasovať o programe, OZ schválilo
zmenu tohto programu a OZ ďalej rokovalo podľa programu .
Poslanci nemali pripomienky k predloženej zmene programu, OZ a súhlasí so zmenou programu, starosta dal
hlasovať o programe, OZ schválilo program a OZ rokovalo podľa programu .
1.
2.

3.
4.

Zahájenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
Plnenie uznesení

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015

5.
5a)
6.
7.
8.

Určenie sobášiacich
Určenie zástupcu starostu Obce Vinosady
Schválenie odmeny zástupcovi starostu
Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií pri OZ vo Vinosadoch
Rôzne
Diskusia

9.

Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 01/2015/01 zo dňa 11.02.2015
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

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015

Predniesla hlavná kontrolórka obce p. J. Maťusová – príloha č. 2
OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
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Určenie sobášiacich

OZ sa dohodlo, že sobášiaci v obci budú starosta, p. poslankyňa p. Beata Horvatová a poslanec
p. Peter Idešic.
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 02/2015/01 zo dňa 11.02.2015

OZ schvaľuje sobášiacich starostu, p.poslankyňu p. Beatu Horvatovú a poslanca p. Petra
Idešica.
OZ za : 7
5.bod

proti : 0

zdržal sa : 0

Určenie zástupcu starostu Obce Vinosady

Na funkciu zástupcu starostu navrhol starosta p. Vladimíra Čajkoviča.

OZ berie na vedomie.
5a) bod

Určenie odmeny zástupcovi starostu

Zástupca starostu p. Vladimír Čajkovič sa vzdal odmeny, OZ uvedené zobralo na vedomie.
OZ navrhlo odmenu zástupcovi starostu vo výške 0,00 €.
Hlasovanie č.3
Uznesenie č. 03/2015/01 zo dňa 11.02.2015

OZ schvaľuje odmenu zástupcovi starostu p. Vladimírovi Čajkovičovi vo výške 0,00 €
OZ za : 7

6. bod

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií pri OZ vo Vinosadoch

Starosta M. Lempochner predniesol návrh na schválenie jednotlivých členov komisií a dal
hlasovať za jednotlivých členov v komisiách:
Komisia pre výstavbu územné plánovanie a životné prostredie :
Ing. Ján Vršek - predseda
Antonín Nemec
Ing. Jana Kmeťová
Ing. Margita Šebová
Ján Hanúsek
Ing. Iveta Trteková
Komisia finančná a sociálna :
Beata Horvatová - predseda
Veronika Budinská
Ing. Ingrid Pätoprstá
Oľga Čajkovičová
Mgr. Irena Číková
Komisia pre školstvo, kultúru a šport :
Vladimír Čajkovič - predseda
Miloš Dugovič
Peter Idešic
Ivan Strezenický
Oľga Fraňová
Mgr.Elena Macháčková
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Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 04/2015/01 zo dňa 11.02.2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov komisií: viď príloha hlasovanie poslancov podľa jednotlivých
komisií :
Komisia pre výstavbu územné plánovanie a životné prostredie:
Ing. Ján Vršek - predseda
Antonín Nemec
Ing. Jana Kmeťová
Ing. Margita Šebová
Ján Hanúsek
Komisia finančná a sociálna:
Beata Horvatová - predseda
Veronika Budinská
Ing. Ingrid Pätoprstá
Oľga Čajkovičová
Mgr. Irena Číková
Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Vladimír Čajkovič - predseda
Miloš Dugovič
Peter Idešic
Ivan Strezenický
Oľga Fraňová
Mgr.Elena Macháčková

Delegovanie poslanca OZ do Rady Základnej školy a do Rady Materskej škôlky vo Vinosadoch
OZ navrhlo do Rady Základnej školy p. Miloša Dugoviča a do Rady materskej škôlky p. Petra Idešica ako
zástupcov OZ
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 05/2015/01 zo dňa 11.02.2015

OZ schválilo do Rady Základnej školy poslanca p. Miloša Dugoviča a a do Rady materskej škôlky
poslanca p. Petra Idešica ako zástupcov OZ
Za : 7
0
0
7. bod

Rôzne

a) Z Bratislavského samosprávneho kraja prišla nová metodika LEADER pre roky 2014 – 2020 ohľadom
čerpania finančných zdrojov. Jeho základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho
potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych – vnútorných zdrojov, pričom jedným zo základných
znakov je prístup zdola nahor. Na základe tohto prístupu vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá
nazývané miestne akčné skupiny MAS.
MAS vypracuje a implementuje stratégiu miestneho rozvoja, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má
v pláne realizovať na danom území v zmysle silných a slabých stránok celého územia MAS.
V Bratislavskom kraji vznikajú štyri miestne akčné skupiny : MAS Dolné Záhorie, MAS Podhoran v spolupráci
s obcami v Trnavskom kraji, MAS Malokarpatsko a MAS Malodunajsko.
Miestna akčná skupina - MAS Malokarpatsko vzniká na území obcí : Doľany, Častá, Píla, Štefanová, Dubová,
Budmerice, Modra, Jablonec, Vištuk, Vinosady, Báhoň, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob
a Svätý Jur.
Členovia obecného zastupiteľstva budú priebežne o danej veci informovaní.
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b) Vyšla Výzva na Rekonštrukcia výstavby MŠ - žiadosť o poskytnutie dotácie ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcia priestorov
pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách v roku
2015 s termínom – podania žiadosti do 25.2.2015 – vyvolať stretnutie starostu, OZ, stavebnej komisie, R MŠ dohodnúť koncepciu v 8. týždni
c) Verejné prerokovanie ohľadom „Splyňovacej elektrárne Pezinok“ - starosta prečítal list a stanovisko obce, ktorý
bol adresovaný a doručený dňa 9.2.2015 Ministerstvu životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
+ priložené stanovisko Vinosadských vinohradníkov a vinárov – viď príloha
- p. Ing. J. Vršek oznámil, že rovnakú Splyňovaciu elektráreň odprezentovali v Liptovskom Mikuláši, kde občania
boli taktiež proti
- k uvedenej problematike na objasnenie sa vyjadrila aj p. Ing. Margita Šebová – tento rok Mesto Pezinok
vydal správu, že v okrese Pezinok sa vyprodukuje cca 20 000 ton odpadu, kapacita v okrese je cca na 50 rokov,
tákáto spaľovňa vo svete neexistuje, iniciátorom je Výskumný ústav vo Viedni – najvätším otáznikom je – prečo si
to neurobia u seba, s ohľadom na výskyt rakoviny u ľudí.
d) Prešetrenie zákonného postupu vo veci stavebného povolenia SOÚ-18755/2014-2232 a dodatočného
stavebného povolenia stavebníka p. Ing. Ivan Benčáta SOÚ-5402/2012-1383/Ma – vo veci zmeny nedokončenej
stavby účelovej budovy pred dokončením na chov domácich zvierat na objekt detskej škôlky a jasle zo dňa
20.11.2014, doplnkového konania vo veci nedokončenej stavby Účelová budova na chov domácich zvierat na
objekt detskej škôlky a jasle zo dňa 12.1.2015. Dohodnúť termín stretnutia – starosta, Spol. úradovňa Modra p.
Ivan Mayer, obecné zastupiteľstvo , stavebná komisia
- k uvedenému sa vyjadril poslanec Ing. J. Vršek
- p. poslankyňa B.Horvatová sa pýta, či obec vybuduje aj osvetlenie, rozhlas a pod.
- p. Ing. M. Šebová navrhuje, aby sa prijalo uznesenie s navrhovanou stavebnou činnosťou
- poslanec Ing. Ján Vršek, navrhuje, aby sa k uvedenému vyjadrila p. právnička, s tým, či môžeme ohľadom takých
stavieb prijať VZN obce – pýta sa či sa môže stavať v extraviláne, je taký zákon ? uvedené nie je v záujme obce
Stretnutie sa uskutoční : 16.02.2015 o 9.00 hod. s tým, že :
- Občania nesúhlasia s navrhovanou stavebnou činnosťou stavieb mimo extravilánu, ktoré je toho času
pozastavené stavebníka Ing. Ivana Benčáta
- OZ dáva nesúhlasné stanovisko ohľadom vybudovania - prístupovej cesty p.č. 16/2, 17/2, 20/2, 20/1,
13/1, 174 stavebníka Bruna Benčáta
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 06/2015/01 zo dňa 11.02.2015
Uznesenie OZ :
1. Prešetrenie zákonného postupu vo veci stavebného povolenia SOÚ-18755/2014-2232 a dodatočného
stavebného povolenia stavebníka p. Ing. Ivan Benčáta, SNP 46, Pezinok, zn SOÚ-5402/2012-1383/Ma –
vo veci zmeny nedokončenej stavby účelovej budovy pred dokončením na chov domácich zvierat na
objekt detskej škôlky a jasle. Občania nesúhlasia s navrhovanou stavebnou činnosťou stavieb mimo
zastaveného územia – t.j. v extraviláne.
2. OZ vyslovuje nesúhlasné stanovisko ohľadom vybudovania - prístupovej komunikácie a spevnených plôch
na p.č. 16/2, 17/2, 20/2, 20/1, 13/1, 174 v k.ú. Malé Tŕnie stavebníka Bruno Benčáta, Modranská 90,
Vinosady na základe vydaného Oznámenia o začatí územného konania a miestneho zisťovania vedeného
pod sp. zn. SOÚ 661/2015-184/IMa zo dňa 29.1.2015, ktoré sa má uskutočniť dňa 12.2.2015
Za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
e) Žiadosť o odkúpenie pozemku pod budovou p.č. 666 o výmere 3 m2 p. Milana Strezenického, Modranská 134,
Vinosady a p. Miroslava Strezenického, Modranská 134, Vinosady z dôvodu, že pri zameraní geodetom bolo
zistené, že roh stavby je posunutý o 0,66 cm na pozemok parc.č. 325, ktorý je vo vlastníctve obce zapísaný na LV
č. 733 – zastavané plochy a nádvoria. Na základe tejto skutočnosti bola geom. plánom č. 23/2014 z parcely č. 325
odčlenená a vytvorená parcela č. 325/2 o výmere 3m2. Z uvedeného dôvodu žiadajú o odkúpenie tohto pozemku.
p. Strezenický uhradí poplatok za vyhotovenie znaleckého posudku č.5/2015.
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Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 07/2015/01 zo dňa 11.02.2015
OZ súhlasí s predajom pozemku podľa znaleckého posudku č. 5/2015 v čiastke 115,00 € /m2 pod budovou p.č. 666
o výmere 3 m2 p. Milana Strezenického, Modranská 134, Vinosady a p. Miroslava Strezenického, Modranská 134,
Vinosady z dôvodu, že pri zameraní geodetom bolo zistené, že roh stavby je posunutý o 0,66 cm na pozemok
parc.č. 325, ktorý je vo vlastníctve obce zapísaný na LV č. 733 – zastavané plochy a nádvoria. Na základe tejto
skutočnosti bola geom. plánom č. 23/2014 z parcely č. 325 odčlenená a vytvorená parcela č. 325/2 o výmere 3m2.
Za : : 6
proti : 0
zdržal sa : 1
f) Žiadosť Základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku o finančný príspevok pri príležitosti
70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.
Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 08/2015/01 zo dňa 11.02.2015
OZ schvaľuje finančný príspevok 50,- € Zväzu protifašistickým bojovníkom v Pezinku pri príležitosti 70. výročia
ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.
Za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

8.bod

Diskusia

p. R ZŠ Mgr. Elena Macháčková informovala o zápise do I. triedy – bolo zapísaných 13 detí. Oslovila p.
B.Horvatovú, ohľadom oznamu o zápise detí do základnej školy.
- poslankyňa p. B. Horvatová – vysvetlila a objasnila situáciu, ktorá nedopatrením vznikla.
- p. vychovávateľka D. Rumlová sa k uvedenému vyjadrila, že rodičom detí boli doručené bezchybné pozvánky na
zápis detí do školy.
- p. poslanec P. Idešic je za to, aby škola v obci fungovala a chodilo do nej čo najviac detí
- poslankyňa p. M. Šebová – treba urobiť všetko preto, aby základná škola prosperovala a fungovala
9. bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady p. Milan Lempochner poďakoval všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva. Taktiež poďakoval všetkým členom OZ, pracovníkom
OcÚ, všetkým sponzorom, občanom, všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli či už do tomboly alebo
sa podieľali na pomocných prácach pri 3. vinosadskom plese, ktorý dopadol veľmi dobre, poďakoval za účasť
a ukončil rokovanie OZ o 19,05 hod.
zapísal(a) : M. Špačková
Dňa 11.02.2015 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 11.02.2015 overil : Miloš Dugovič

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

Dňa 11.02.2015 overil : Peter Idešic

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

