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06. Z á p i s n i c a 2015
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 04. novembra 2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnení : p. p. Ing. Šebová M.
Overovatelia : pp. Veronika .Budinská, Vladimír 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 6 poslanci OZ,
určil overovateľov zápisnice : pp. Veroniku Budinskú, 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.
Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie
programu,
overenie uznášaniaschopnosti OZ
2.
Plnenie uznesení
3.
Schválenie volebnej miestnosti, volebného obvodu, adresy pre Voľby do NR SR v roku 2016
4.
Schválenie návrhu riešenia vstupu do projektu nakladania s BIO odpadom
5.
Rokovania komisií OZ
6.
Rôzne
7.
Diskusia
8.
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 25/2015/06 zo dňa 04.11.2015
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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2. bod

Plnenie uznesení

K uvedenému termínu nevyplynuli žiadne úlohy
3. bod

Schválenie volebnej miestnosti, volebného obvodu, adresy pre Voľby do NR SR
v roku 2016

Schválenie volebného okrsku č.1 , miestnosť a adresu OcÚ, Pezinská 95, v Obci Vinosady pre „Voľby do
NR SR v roku 2016 „
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 26/2015/06 zo dňa 04.11.2015
OZ schvaľuje volebný okrsok č.1 miestnosť a adresu OcÚ, Pezinská 95, Vinosady pre „Voľby do NR SR
v roku 2016“
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
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Schválenie riešenia vstupu do projektu nakladania s BIO odpadom

Vstup do projektu nakladania s BIO odpadom predniesol p. starosta, materiály OZ obdržalo pred
zasadnutím OZ
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 27/2015/06 zo dňa 04.11.2015
OZ s c h v a ľ u j e vstup do projektu nakladania s BIO odpadom
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
5.bod

Rokovania komisií OZ

Finančno, zdravotno – sociálna komisia zasadala dňa 02.11.2015 o 17.00 hod. a zaoberala sa
nasledovnými bodmi :
Predniesla predsedníčka komisie p. Beata Horvátová
Komisia sa zaoberala nasledovným program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OZ SABUŽ
Oľga KÖPLINGEROVÁ – žiadosť
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku MODRA – žiadosť
Terézia Achbergerová – žiadosť
Základná škola vo Vinosadoch – žiadosť
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – žiadosť
Správa audítora k 31.12.2014
Informácia o vrátení spreneverených finančných prostriedkov
Plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov k 30.9.2015
Rozpočet na rok 2015 a návrh na rok 2016

1) Občianske združenie SABUŽ – pobočka Modra, Štúrova 34 – žiadosť o poskytnutie dotácie na
mzdy a prevádzku Súkromného centra voľného času v Modre. Centrum navštevuje 7 detí z našej
obce v krúžkoch florbal, MC Modráčik, birmovanecké stretká a orientačný beh. FK navrhuje
kontaktovať vedúcu Spoločného školského úradu v Častej o vyjadrenie k danej žiadosti
a následne požiadať o prípadné predloženie návrhu zmluvy od OZ SABUŽ – odpoveď obdržia do
30 dní.
2) Oľga KÖPLINGEROVÁ, Pezinská 89, Vinosady – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – na
základe predloženého znaleckého posudku je cena za m2 stanovená vo výške 38,72 EUR/m2,
čo predstavuje čiastku 2.942,72 EUR za 76 m2. FK navrhuje odpredať pozemok minimálne za
3.000,- EUR.
Dostavila sa p. poslankyňa M.Šebová a OZ hlasovalo kompletne
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 28/2015/06 zo dňa 04.11.2015
OZ s c h v a ľ u j e predaj pozemku parc. č. 204/1 o výmere 76 m2 ,vedeného ako zastavané plochy
a nádvoria v k.ú. Veľké Tŕnie, vedeného na LV č. 1010 v čiastke 3.000,00 €
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

06. Zápisnica roku 2015 - OZ 4.11.2015

strana 3/

3) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku MODRA – žiadosť o poskytnutie finančného príspevku vo
výške 600,- EUR na vydanie knihy s nákladom 500 ks – „Dedina pod Solcarom“ , v ktorej autorka
ANNA ZAJFRTOVÁ (rodáčka z Vinosad) zhromaždila celoživotné zážitky a skúsenosti
obyvateľov, ich zvyky a obyčaje. FK doporučuje vyhovieť žiadosti.
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 29/2015/06 zo dňa 04.11.2015
OZ s c h v a ľ u j e príspevok Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku v Modre na vydanie knihy
s nákladom 500 ks „Dedina pod Solcárom“ vo výške 600,- €
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
4)
Terézia Achbergerová – žiadosť o zníženie poplatku dani z nehnuteľnosti vo výške 50% a o
finančný príspevok na stravnú jednotku v roku 2015.

FK navrhuje nevyhovieť žiadosti.
5)
Základná škola vo Vinosadoch – žiadosť o odbornú prehliadku rozvodnej skrine elektriny. FK
doporučuje OZ zahrnúť do rozpočtu na rok 2016 finančné prostriedky na postupné odstránenie revíznych
závad t.j. na rekonštrukciu elektroinštalácie v budovách obce.
6)


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – žiadosť o finančnú výpomoc.
FK navrhuje nevyhovieť žiadosti.

7)
Správa audítora k 31.12.2014 – FK žiada starostu o vyžiadanie Správy audítora k účtovnej
závierke na rok 2014.
8)
Informácia o vrátení spreneverených finančných prostriedkov vo výške 18.000,- EUR – starosta
informoval o priebehu prebiehajúceho súdneho konania a zamestnanci informovali FK o ich predvolaní
na výsluch svedka. Prípad je stále otvorený.
9)





Ekonómkou predložené plnenie rozpočtových príjmov a výdavkov k 30.9.2015.
Rozpočtované príjmy: 671.580,Plnenie príjmov:
437.204,81 t.j. 65,10%
Rozpočtované výdavky:
671.580,Plnenie výdavkov:
386.559,94 t.j. 57,56%
FK doporučuje OZ zobrať na vedomie.

10) FK sa zaoberala prípadnými zmenami v úprave rozpočtu za rok 2015 a prípravou návrhu rozpočtu
na rok 2016.
Stavebná komisia zasadala dňa 02.11.2015 o 18.00 hodine na obecnom úrade a zaoberala sa
nasledovnými bodmi:
Predniesol predseda komisie p. Ing. Ján Vršek
Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala nasledovnými bodmi:
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1.
František Záruba s manželkou, Pezinská 125, 902 01 Vinosady – žiadosť o vydanie
záväzného stanoviska obce k :
a)
SO 01 Novostavba rodinného domu a oplotenia
b)
SO 02 Novostavba záhradného domčeka
a žiadosť o vydanie povolenia stavby k malému zdroju znečistenia ovzdušia
v stavebnej lokalite Záhumenice v k.ú. Veľké Tŕnie na pozemku parc.č. 133/14 vo Vinosadoch
Stanovisko komisie : Komisia berie na vedomie
2.
Mária Sodomová, Kalinčiakova 569/2, 900 01 Modra – žiadosť o vydanie záväzného
stanoviska obce k stavbe rodinného domu Štandard 105 na Modranskej ulici č.42 parc.č. 143, 144 a 146
a žiadosť o vydanie povolenia stavby k malému zdroju znečistenia ovzdušia v k.ú. Malé Tŕnie
Stanovisko komisie : Komisia berie na vedomie .
3.
Ing. Ľubomír Kráľ a manž. Jana, Moyzesova 2288/56, 902 01 Pezinok – žiadosť o vydanie
záväzného stanoviska obce k výstavbe rodinného domu na pozemku parc.č. 1131 v k.ú. Veľké Tŕnie –
IBV Tále a stanovisko obce k malému zdroju znečistenia ovzdušia
Stanovisko komisie : Komisia berie na vedomie
4.
ORIN REAN, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava – žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
ohľadom pozemku parc. č. 424/34, vedeného na LV č. 1061 v k.ú. Malé Tŕnie IBV Hrubá roľa, Modranská
ulica vo veci postavenia RD s rovnou strechou
Stanovisko komisie : V uvedenej lokalite je možná výstavba RD podľa schválených Regulatívov pre
zónu Hrubá roľa z 02/2000 spracovaných Ing. Arch. P. Žalmanom,CsC., autorizovaného architekta, takže
v danej lokalite nie je možná výstavba RD s rovnou strechou.
5.
Vladimír Kuliška, Komenského 5, 900 01 Modra – ohlásenie drobnej stavby na pozemku
parc.č. 1394 v k.ú. Veľké Tŕnie v ZO – otvorený prístrešok na auto a sklad náradia o rozmeroch 22,5 m2
Stanovisko komisie : Komisia berie na vedomie
6.
SONVER, spol. s r.o., Kollárova 16, 902 01 Pezinok
a) žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie ohľadom pozemku parc.č. 1623, vedeného na LV
č. 1940, druh pozemku ako záhrady v k.ú. Veľké Tŕnie vlastníka Lukáša Seliča, Svätoplukova 2643/22,
902 01 Pezinok a
b) žiadosť o vydanie stanoviska obce k stavebnému povoleniu záhradnej chatky
Stanovisko komisie :
a) Komisia oznamuje, že na uvedenom pozemku je možná výstavba záhradnej chaty podľa VZN č.
1/2009, dodatok č.1 o výstavbe v záhradkárskej osade vo Vinosadoch, ktorý stanovuje, že
zastavaná plocha záhradnej chatky, vrátane zastrešenia terasy a podzemnej pivnice
nepresiahne 40 m2. Maximálna výška strechy, vzhľadom na stred miestnej cesty v úrovni stredu
pozemku v smere miestnej cesty sa stanovuje 6,5 m
b) Komisia žiada o doplnenie výkresu č. 2 k danej výstavbe
7.
Zuzana Šipošová, Pezinská 166, 902 01 Vinosady – žiadosť o územno - plánovaciu informáciu
k parcele č. 1171 v k.ú. Veľké Tŕnie, vedenej na LV č. 1203 o rozlohe 1324 m2
Stanovisko komisie : Komisia informuje, že pozemok parc. registra „C“, parcelné číslo 1171, druh
pozemku – vinica o výmere 1324 m2, zapísaného na LV č. 1203 v k.ú. Veľké Tŕnie - uvedená lokalita
bude zaradená medzi plochy IBV v pripravovanom ÚPN-O.
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8.
Marián Vršek, Príkopová 2, 831 03 Bratislava – žiadosť o stanovisko k zámeru na pozemku
parc.č.1861 o výmere 1726 m2, v k. ú. Veľké Tŕnie, vlastník Ľudovít Vršek, Ružová dolina 609/12, 821 09
Bratislava – vybudovanie športovo – relaxačného zariadenia, ktoré by bolo využívané najmä na športové
aktivity v prírode
Stanovisko komisie : zámer ohľadom vybudovania športových aktivít v danej lokalite - komisia navrhuje
ďalšie rokovania
9.
Stanislav Strezenický, Dudvážska 5108/13, 821 07 Bratislava – žiadosť o vydanie povolenia
na odstránenie stavby na pozemku parc. č. 60/2, vedeného na LV č. 448 v k.ú. Veľké Tŕnie na Pezinskej
ulici č. 87/87
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s odstránením stavby na Pezinskej ulici č.87 na pozemku parc.č.
60/2 v k.ú. Veľké Tŕnie
10.
Miroslav Farkaš, Modranská 39, 902 01 Vinosady - žiadosť o súhlas s umiestnením novej
trasy verejného vodovodu OCL DN 80, vetva B-4-4 stavba, ktorá je investičným zámerom BVS, a.s.,
ktorá vznikla z podnetu viacerých vlastníkov pozemkov dotknutých súčasnou trasou vodovodu OCL DN
80 (TL 100) na preložku súčasnej trasy vodovodu, ktorý výrazne obmedzuje dotknuté nehnuteľnosti v k.
ú. Malé Tŕni - doplnenie
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s umiestnením novej trasy verejného vodovodu OCl DN 80, vetva
B-4-4 na pozemkoch parc.č. 431/3, 281/1 (v časti podľa rozsahu parc.č. 281/19, 281/20).
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 30/2015/06 zo dňa 04.11.2015
OZ s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena v prospech BVS, a.s. so sídlom Prešovská 48,
Bratislava ako budúceho oprávneného z vecného bremena. Vecné bremeno spočíva s umiestnením
stavby – prekládky - novej trasy verejného vodovodu OCL DN 80, vetva B-4-4 na pozemkoch parc.č.
431/3, 281/1 v časti podľa rozsahu parc.č. 281/19, 281/20 v k.ú. Malé Tŕnie.
Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu obce na podpis Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena v uvedenej veci.
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
11.
Miroslav Farkaš, Modranská 39, 902 01 Vinosady – žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
vzťahujúcu sa na pozemky v k.ú. Malé Tŕnie, parc. č. 916 a 1020 C-KN
Stanovisko komisie : uvedený pozemok nie je určený na výstavbu
12.
Miroslav Farkaš, Modranská 39, 902 01 Vinosady – žiadosť o súhlas s umiestnením káblovej
elektrickej prípojky NN na pozemku v k.ú. Malé Tŕnie na pozemku parc.č. 431/3 C-KN na pozemok
parc.č. 137/1 v celkovej dĺžke 9,0 m
Stanovisko komisie : súhlas s umiestnením el. káblovej prípojky
13.
Miroslav Farkaš, Modranská 39, 902 01 Vinosady – žiadosť o predaj pozemku č. 281/1, E-KN,
v k.ú. Malé Tŕnie, vedeného na LV č. 595, o rozlohe 1047 m2 ostatná plocha v časti parcely 281/14, CKN, k.ú. Malé Tŕnie o výmere 111 m2 orná pôda
Uvedená žiadosť sa posúva právnemu zástupcovi obce do budúceho zasadania OZ
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Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie :
Komisia nezasadala, predseda komisie p. Vladimír Čajkovič oboznámil členov OZ s pripravovanými
akciami, ktoré sa ešte uskutočnia do konca roka 2015 :
5. bod

4.12.2015 príchod Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka
5.12.2015 súťaž vo varení predvianočnej kapustnice spojená s oňostrojom
Rôzne

- starosta oboznámil členov OZ s neustálym problémom ohľadom parkovania automobilov na verejnom
priestranstve a verejnej zeleni, dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti v obci, pasportizáciou,
spomaľovačov v obci – situáciu treba riešiť globálne
- z dôvodu už skoršieho zotmenia sa p. poslankyňa M. Šebová žiada o kontrolu osvetlenia v obci
- p. poslankyňa B. Horvatová žiada o sledovanie výziev a žiadanie dotácií na výtlky miestnej komunikácie
6.bod

Diskusia

Neboli vznesené diskusné príspevky
7. bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady p. Milan Lempochner poďakoval
všetkým prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie OZ o 18,50 hod.
zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 04.11.2015 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 04.11.2015 overila Veronika Budinská

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

Dňa 04.11.2015 overil Vladimír Čajkovič

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

