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2016

z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 13. apríla 2016 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Ospravedlnení : Overovatelia : pp. Ing. Ján Vršek, 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 7 poslanci OZ,
určil overovateľov zápisnice : Ing. Ján Vršek, Vladimír Čajkovič a zapisovateľku M. Špačkovú.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému programu OZ, starosta dal hlasovať o programe, OZ
schválilo tento program a OZ rokovalo podľa programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
Plnenie uznesení
Návrh VZN č. 2 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Vinosady - schválenie
Schválenie platu starostu
Rokovania komisií OZ
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 11/2016/02 zo dňa 13.04.2016
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

Z predchádzajúceho zastupiteľstva k uvedenému termínu vyplynuli úlohy :
1).
Uznesenie č. 3/2016/01 z 10.2.2016OZ OZ doporučuje starostovi zaktualizovať - prepracovať VZN č.
1/2010 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce – VZN v zmysle Uznesenia č.
47/2014/09 zo dňa 22.12.2014
„OZ súhlasí, že nebude využívať štruktúru programového rozpočtu na rok 2015 a ďalšie roky“
T : do budúceho OZ t.j. do 13.4.2016 – k uvedenému sa vyjadrila predsedkyňa finančnej komisie s tým,
že uvedené VZN bolo prejednané na FK a dohodli sa, že FK nedoporučuje schváliť VZN č. 1/2010
a žiada o jeho doplnenie a prepracovanie s pripomienkami
2)
Uznesenie č.4/2016/01 z 10.2.2016 - Organizačný poriadok obecného úradu – FK odporúča OZ,
aby požiadalo starostu o informáciu o aktuálnom organizačnom poriadku (organizačnej štruktúre),
vzhľadom na vytvorené nové pracovné miesto.
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OZ doporučuje starostovi, aby zaktualizoval – prepracoval organizačný poriadok obecného úradu
vzhľadom na vytvorené nové pracovné miesto.
T : do konca mesiaca – úloha čiastočne splnená, treba dopracovať
3)
OZ žiada starostu o vypracovanie zásad odmeňovania poslancov, členov komisie a zástupcu
starostu – doplnenie a pripomienky boli zapracované – viď príloha č. 2
- Účinnosť od 13.4.2016
T : do budúceho zasadnutia OZ t.j. do 13.4.2016 – úloha splnená
Hlasovanie č.2
Uznesenie č. 12/2016/02 zo dňa 13.04.2016
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov, členov komisie a zástupcu starostu s platnosťou a
účinnosťou od 13.04.2016
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 1
4)
Platová inventúra – FK žiada o doplnenie platovej inventúry podľa jednotlivých funkcií
zamestnancov.
OZ berie na vedomie predloženú platovú inventúru a žiada o jej doplnenie podľa jednotlivých funkcií
zamestnancov
T : do konca 02/2016 - úloha splnená
5)
žiada o vyjadrenie právneho zástupcu obce v zmysle uvedeného – preverenie samotnej súťaže
a stanovisko k prečerpanému rozpočtu.
T : do budúceho OZ t.j. do 13.04.2016
Predniesla p. právna zástupkyňa, ktorá sa vyjadrila, že pochybenie nebolo, verejné obstarávanie na
stavebné práce bolo v poriadku.
3. bod Návrh VZN č. 2 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Vinosady schválenie
-

4.

FK nedoporučuje schváliť návrh VZN č.2 a žiada o jeho doplnenie a prepracovanie s
pripomienkami, sa presúva do budúceho OZ so zapracovaním pripomienok poslancov
Schválenie platu starostu

-

Zástupca starostu p. Čajkovič navrhuje zvýšenie o 10% , t.j. v celkovej výške 40% - zvýšenie
o 175,- € s tým, že starosta je k dispozícii 24 hodín denne, vďačná práca to nie je . Taktiež
reagoval na výroky p. Šebovej ohľadom opravy MK po vybudovaní štátnej cesty II/502 , takúto
požiadavku by nám nikto nepodpísal..

-

poslankyňa p. Ing. Šebová sa dopytuje, aká bola štruktúra či bola pevná + pohyblivá zložka ?
ďalej uviedla, že urobili pred domom pre ľudí chodník, prispela na opravu kostola, ak je treba
vždy sponzoruje akcie vínom a vždy je ochotná pomôcť. Ďalej sa pani poslankyňa vrátila
k vybudovanej ceste II/502 – ohľadom opráv miestnej komunikácie, po ktorej chodili autá s
veľkou tonážou a miestne komunikácie boli opravené iba z časti.
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-

ďalej predniesla p. Horvatová - práca starostu je prezentovaná úplne inak, možno by sa mal
prezentovať na web stránke – pretože je podaných veľa projektov – ale obec neobdržala žiadne
finančné prostriedky z dôvodu vylúčenia Bratislavského kraja z čerpania Eurofondov

-

doplnila p. poslankyňa Budinská, že plat doteraz bol riešený v zmysle zákona . P. poslankyňa sa
pýta, či je možné spracovanie prác v období od – do zastupiteľstva. Chcela by vedieť čo sa robí.
Starosta jej odpovedal, že môže prísť každý týždeň a spýtať sa čo sa urobilo.

-

vyjadril sa p. starosta – kto chce vidieť, čo sa spravilo, tak to vidí, kto nechce nevidí čo sa
spravilo. Starosta sa opýtal poslankýň p. Šebovej a Budinskej, aby sa vyjadrili čo urobili pre obec
ako poslankyne vo volebnom období. To, že sa urobili, vyčistili odtokové kanály v modranskej
a pezinskej časti, vyriešila sa problémová hlavná cesta II/502 s odbočovacím pruhom do obce,
na Pezinskej a Modranskej ulici sú urobené osvetlené a bezpečnostné prechody pre chodcov,
vybavili sa z obidvoch strán pri vjazde do obce spomaľovače, zrekonštruovalo a vybudovalo sa
nové vodovodné potrubie po Modranskej ulici až po Školskú, vybudovala sa pred cintorínom
nová komunikácia a parkovisko, je vybudovaný nový chodník k materskej škole, je spracovaný
virtuálny cintorín na web stránke, oprava strechy a atiky na materskej škôlke, rozšírenie kapacít
materskej školy, rekonštrukcia rozhlasu, je podaná žiadosť na zrekonštruovanie rozhlasu,
zrekonštruovalo sa futbalové ihrisko, plánuje sa rozšírenie a vybudovanie priestranstva pred
domom smútku aby ľudia počas smútočného obradu nestáli na ceste. .

Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 13/2016/02 zo dňa 13.04.2016
Podklad k návrhu uznesenia:
Podľa zákona NRSR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení zákona NRSR č. 374/1994 Z. z. , zákona č. 172/1998 Z. z.,
zákona č.453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z., zákona 460/2008 Z. z. a zákona 154/2011 Z.
z. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu nasledovne:
1/ Podľa zákona 253/1994 Z. z., §3 priemerný plat pracovníka národného hospodárstva SR pre
rok 2015 je
883,00 €
2/ Podľa zákona 154/2011 Z. z., §4, bod 3 podľa počtu obyvateľov od 1001 do 3000 zvýšenie
o 1,98 násobok
3/ Podľa zákona 154/2011 Z. z. §4, bod (2), zvýšenie platu starostu na 40%
4/ Podľa zákona 460/2008 Z. z., Čl. IV zaokrúhlenie na celé euro nahor
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu pre rok 2016 vo výške 2448,00 €.
OZ za : 4
proti : 2
zdržal sa : 1
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Rokovania komisií OZ

Finančno, zdravotno – sociálna komisia zasadala dňa 11.04.2016 o 16.30 hod. a zaoberala sa
nasledovnými bodmi :
Predniesla predsedníčka komisie p. Beata Horvatová
Komisia sa zaoberala nasledovným program:
Program:
1) Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
2) Organizačný poriadok obecného úradu
3) Zásady odmeňovania
4) Znalecký posudok
5) Plat starostu na rok 2016
6) Žiadosť Združenia Záhumenice
1.Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce – FK bol predložený dokument na
pripomienkovanie, FK doporučuje OZ neschváliť uvedený dokument a zapracovať pripomienky
poslancov
2.Organizačný poriadok obecného úradu – FK bol predložený dokument na pripomienkovanie, FK
doporučuje OZ neschváliť uvedený dokument a zapracovať pripomienky poslancov.
3.Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu a členov komisií – FK doporučuje OZ uvedený
dokument schváliť s pripomienkami v čl. 5 bode 3 upraviť:
„Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina zo zasadnutia OZ miestnej samosprávy
Obce Vinosady, prezenčná listina z pracovnej porady poslancov, prezenčná listina zo zasadnutí
jednotlivých komisií a sobášov.“
5. Znalecký posudok č.16/2016 – FK doporučuje OZ odpredať pozemok parc.č. 436/3 o výmere 336 m2
na základe znaleckého posudku za 14.400,- EUR.
6.Plat starostu Obce Vinosady - na návrh zástupcu starostu p. V. Čajkoviča bol FK predložený návrh na
zmenu výšky odmeny starostu v celkovej výške na 40% t.j. zvýšenie o 175,- EUR brutto.
7.Žiadosť - združenie Záhumenice o príspevku na opravu cesty – FK doporučuje vyhovieť žiadosti a
prispieť určitou čiastkou na uvedený účel po odkonzultovaní so stavebnou komisiou.

Stavebná komisia zasadala dňa 11.04.2016 o 16.30 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.
Marián Vršek, Príkopová 2, 831 03 Bratislava – Odvolanie voči rozhodnutiu 71/2016 podľa
Správneho poriadku § 53.
Stanovisko komisie : Komisia navrhuje, aby záverečné stanovisko Obce Vinosady bolo prerokované
s právničkou obce na obecnom zasadaní dňa 13.4.2016.
Občanom predniesol a prečítal list od p. M. Vršeka starosta obce – viď príloha č.3 , taktiež bolo zvolané
stretnutie. Treba odprezentovať, čo nám to prinesie, do našej obce nikto nepríde, pretože sa tu nemôže
nič vybudovať.
A ďalej predniesol výňatok z navrhovaného spracovávaného územného plánu a platného PHSR
Obce Vinosady Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja rekreácie, cestovného ruchu,
kde v časti B – Zadanie – Cestovný ruch a rekreácia sa hovorí :
11.3. Obec Vinosady so svojim rozvinutým historickým vinohradníctvom má predpoklady má predpoklady
na rozvoj turistického a rekreačného ruchu, avšak v súčasnosti sa v katastri obce nenachádza jediné
funkčné zariadenie, ktoré by svojimi parametrami a kapacitou vyhovovalo, súčasné zariadenia saturujú
iba lokálne potreby.
Je potrebné okrem vybudovania peších trás a Malokarpatskej cyklotrasy využiť lokalitu Kučišdorfskej
doliny, dobudovaním stravovacieho a rekreačného zázemia spojeného s ochutnávkou vín.
-

-

-

P. poslanec V. Čajkovič – zdôraznil, či chceme alebo nechceme rozvíjať v obci cestovný ruch,
taktiež prečítal program s ktorým išli do volieb poslanci p. Ing. Vršek, p. Ing. Šebová, V.Budinská,
ktorým kandidovali do obecného zastupiteľstva, zatiaľ sa z toho nič neudialo. Pýta sa ako prispeli
k rozvoju obce a je za rozvoj obce.
Voči navrhovanému športovému areálu sa ohradila p. poslankyňa Ing. Šebová – pýta sa, kde sa
bude pestovať vinič, na uvedených pozemkoch sú urobené terasy, pôda je zadefinovaná ako
trvalý trávny porast, na uvedenom je viacero rôznych činností, celé to bude opustené, treba na
pôde hospodáriť a nie v akom stave je.
P. poslanec Ing. Ján Vršek predniesol svoj volebný program s ktorým kandidoval, prečítal
stanovisko k zámeru realizácie projektu „Športovo relaxačné centrum v k.ú. Veľké Tŕnie
Združenia vinosadských vinohradníkov a vinárov – viď príloha č. 4
Stanovisko do konca mesiaca apríl 2016 – odpoveď obce pripraví p. poslankyňa Šebová, ktoré
sa rozpošle všetkým poslancom
Starosta žiada navrhnúť riešenie, treba s p. Vrškom spolupracovať a komunikovať s ním
Návrh - ohľadom športovo – relaxačného areálu v lokalite pod priehradou sa zvolá stretnutie
občanov v telocvični, z ktorého vyplynie stanovisko.

2.
Helena Macháčková, Pezinská 84, 902 01 Vinosady – žiadosť o vydanie územno plánovacej informácie k pozemku parc.č. 431/21 v kat.úz. Malé Tŕnie za účelom uvažovanej
výstavby rodinného domu.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku parcelné
číslo 431/21v katastrálnom území Malé Tŕnie.
3.
Oľga Smolková, Modranská 78, 902 01 Vinosady – žiadosť o odpredaj pozemku
v k.ú. Malé Tŕnie, parc.č.436/3 na základe objednaného znaleckého posudku.
Stanovisko komisie: Komisia súhlasí s odpredajom pozemku parc. číslo 436/3 v katastrálnom
území Malé Tŕnie na základe spracovaného znaleckého posudku.
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 14/2016/02 zo dňa 13.04.2016
OZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 436/6 v k.ú. Malé Tŕnie na základe spracovaného znaleckého
posudku 333 m2 v čiastke 14.400,- €
OZ za : 7
proti :0
zdržal sa : 0
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4.
SONVER s.r.o., Kollárova 16, 902 01 Pezinok – žiadosť o vydanie stanoviska obce
k zmene stavby pred dokončením „Záhradná chata“ pre stavebníka Jozefa Schnirtcza a Anežku
Zmajkovičovú. Výstavba záhradnej chaty prebieha v záhradkárskej osade v obci Vinosady na
par. čís. 1624/3 a 1624/4 v kat. úz. Veľké Tŕnie.
Stanovisko komisie : Nesúhlasné stanovisko komisie. Zmena stavby pred dokončením je
v rozpore s VZN Obce Vinosady v záhradkárskej osade.
5.
Ing. Hana Vlasáková, Palisády 30, 811 06 Bratislava – žiadosť o územno plánovaciu informáciu na pozemky par. číslach 130/1, 134, 128/1, 128/2 129/1, ktoré sa
nachádzajú v kat. území Malé Tŕnie, za účelom možnosti výstavby rodinných domov.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s výstavbou na pozemkoch parc. číslach 130/1, 134,
128/1, 128/2, 129/1 v katastrálnom území Malé Tŕnie.
6.
Magdaléna Bartošová, Komenského 854/4, 900 01 Modra– žiadosť o schválenie
zástavby a umiestnenie pozemku do zastavaného územia Obce Vinosady.
Jedná sa o pozemok parc.čís. 1721 v kat. úz. Veľké Tŕnie, evidovaného na LV 1484, v celkovej
výmere 848 m2. Zámerom uvedenej žiadosti je využitie na stavbu rodinného domu.
Stanovisko komisie : Komisia nesúhlasí s výstavbou na pozemku parc. číslo 1721
v katastrálnom území Veľké Tŕnie. Uvedený pozemok nie je zaradený do navrhovaného
Územného plánu Obce Vinosady.
7.
Mgr. Juraj Krecháč, Šancova 3571/43, 831 04 Bratislava – žiadosť o zámenu
pozemkov podľa navrhovanej zámennej zmluvy a nového geometrického plánu, kde
z pozemku parc.čísla 281/2 bola oddelená novovytvorená parcela číslo 281/23 vo výmere 42
m2 Uvedená parcela sa navrhuje zameniť za novovytvorenú parc.čís.111/9 vo výmere 42 m2.
Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Malé Tŕnie.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí so zámenou pozemkov. Navrhuje, aby bolo vyvolané
jednanie s p. Mgr. Jurajom Krecháčom o odpredaji časti jeho pozemku parc. číslo 111/1,
odpredajom a zámenou pozemkov by sa vytvoril lepší prejazd motorových vozidiel na hlavnú
komunikáciu č. II/502 Pezinok –Modra.
8. Štefan Kanka, Modranská 364/132, 902 01 Vinosady
- žiadosť o územno-plánovaciu informáciu na pozemky parc. čís. 93/2, 94/1, 94/2, 95/2
v katastrálnom území Malé Tŕnie, za účelom plánovanej výstavby rodinného domu s garážou.
Stanovisko komisie : Komisia navrhuje riešiť žiadosť na Obecnom zastupiteľstve, konanom
dňa 13.4.2016 uznesením.
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 15/2016/02 zo dňa 13.04.2016
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu na pozemky parc. čís. 93/2, 94/1, 94/2, 95/2
v katastrálnom území Malé Tŕnie, za účelom plánovanej výstavby rodinného domu s garážou.
OZ za : 4
proti :1
zdržal sa : 2
9. Mojmír Šindler, Suvorovova 36, 902 01 Pezinok
- žiadosť o vyjadrenie k zmene územného rozhodnutia na výstavbu rodinného domu na
parc.čís. 1178/23, v kat. území Veľké Tŕnie, Obytná zóna Muškát I.. Zmena sa týka posunutia
navrhovaného rodinného domu k prístupovej ceste.

02. Zápisnica roku 2016 - OZ 13.04.2016

strana 7/

Stanovisko komisie : Komisia súhlasí so zmenou územného rozhodnutia.
10. Mgr. Róbert Podhorský, Okružná 41, 903 01 Senec
- žiadosť o územno-plánovaciu informáciu na pozemok par. čís. 1136, v kat. území. Veľké
Tŕnie o výmere 803 m2, zapísaného na LV č. 1186 za účelom výstavby dvojpodlažného
podpivničeného rodinného domu s plochou strechou.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemku parcelné
číslo 1136 v katastrálnom území Veľké Tŕnie.
11. Vladimír Čajkovič, Pezinská 134, 902 01 Vinosady
- žiadosť o územno-plánovaciu informáciu na pozemky parc. číslo 162/4, 159/3, 159/4,
v katastrálnom území Malé Tŕnie, LV 64, za účelom výstavby rodinného domu.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s výstavbou rodinného domu na pozemkoch parcelné
čís. 162/4, 159/3, 159/4, v kat. území Malé Tŕnie.
12. Žiadosť obyvateľov oblasti Záhumenice
na spolufinancovanie opravy príjazdovej
komunikácie par.č. 204/1 s riešením opravy nosnej konštrukcie mosta ponad miestny potok
(podľa priloženého statického posudku).
Stanovisko komisie : Žiadosť bude riešená na Obecnom zasadaní dňa 13.4.2016.
-

-

Predniesli občania obce a vlastníci nehnuteľností ulice Záhumenice pp. Šipoš, Kacerle,
ktorí navrhli obci spolufinancovanie miestnej - obecnej kumunikácie, ktorá je v zlom
technickom stave od Pezinskej ulice po ulicu Záhumenice, čo by vychádzalo cca na
9.000,- € bez DPH a sú ochotní sa vyzbierať a spolufinancovať na miestnu komunikáciu
v čiastke 6.000,- € bez DPH, taktiež sa chcú o cestu starať – čistiť, v zimnom období
odpratávať od snehu, ale aby sa cesta nezhehodnocovala, nemali by tam z dôvodu
statického posudku mosta jazdiť veľkotonážne nákladné autá, ktoré vozia do
vinohradov zeminu či kamene, možno túto situáciu riešiť cez Dopravný inšpektorát
v Pezinku v Kubaljaka, prípadne riešiť dopravnou značkou
P. predsedkyňa finančnej komisie B. Horvatová predniesla návrh na financovanie
miestnej komunikácie – príspevok na rekonštrukciu – opravu cesty v čiastke 3.600 € s
DPH
Ohľadom uvedeného reagoval p. starosta – lokality ako sú Hrubá roľa, Bolešky, Tále sa
taktiež podieľali na spolufinancovaní miestnych komunikácií
Vyjadrila sa predsedkyňa komisie p. Horvatová, nevie si predstaviť, že niekto nebude
môcť ísť na svoj pozemok mimo zastavaného územia obce, je to rekonštrukcia miestnej
komunikácie, taktiež treba riešiť inžinierske siete, aby sa nekopali siete po urobení
cesty

Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 16/2016/02 zo dňa 13.04.2016
OZ súhlasí so spolufinancovaním miestnej komunikácie od Pezinskej ulice domu č. 119 dolu po ulicu
Záhumenice v čiastke 3.600,- € s DPH
OZ za : 7

proti :0

zdržal sa : 0

13. Žiadosť o súhlas umiestnenia vodovodnej šachty na obecnom pozemku p. Vladimír
Čajkovič
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Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s umiestnením vodovodnej šachty na obecnom
pozemku.
14. Soňa Sodomová, Mladoboleslavská 14, 902 01 Pezinok: Žiadosť o odpredaj pozemkov
parc. číslo 281/10 – 71m2 a 281/11- 48m2 ( parcela E 281/1) v kat. území Malé Tŕnie.
Stanovisko komisie: Komisia súhlasí s odpredajom, na základe objednaného znaleckého
posudku.
Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 16/2016/02 zo dňa 13.04.2016
OZ súhlasí s odpredajom pozemku parc.č. parc. číslo 281/10 – 71m2 a 281/11- 48m2 ( parcela E
281/1) v kat. území Malé Tŕnie. na základe spracovaného znaleckého posudku
OZ za : 7
proti :0
zdržal sa : 0
6. bod

Rôzne

- starosta podal informáciu ohľadom podanej dotácie na telocvičňu – obec dotáciu nedostala
- je podaná ďalšia žiadosť o dotáciu na bezdrôtový miestny rozhlas
- návrh odpadového hospodárstva obdržali všetci členovia OZ - návrh Združenia miest a obcí
Malokarpatského – odpadové hospodárstvo by sa riešilo mikroregionálne s tým, že obec by bola
akcionárom, kúpila by sa skládka v Dubovej, príspevok obce by bol cca 18.500,- € a tým by sme si ho
regulovali v réžii, za ušetrené peniaze – by sa mohli znížiť poplatky za odpad
Pracovníčka OcÚ p. Béberová – na základe odsúhlasených Zásad odmeňovania poslancov, členov
komisie a zástupcu starostu s platnosťou a účinnosťou od 13.04.2016 členom OZ rozdala Základné údaje
potrebné k vyplateniu odmien poslancov OZ, zástupcu starostu a členom komisií z dôvodu prihlásenia do
Sociálnej poisťovne s termínom doručenia do 14.04.2016
-

ohľadom participácie cesty k vodovodu BVS – valné zhromaždenie – zatiaľ obec neobdržala
stanovisko

Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 16/2016/02 zo dňa 13.04.2016
Pokračovanie vodovodnej siete BVS a zaradenie do investičného plánu s tým, že obec bude participovať
sumou - pre obec to znamená cca 12 – 13 tis.€
OZ za : 7

proti :0

zdržal sa : 0

Slečna Marianna Mendlová žiada :
- aby nebolo v zápisnici, že len ona žiadala o preverenie, či na cestu, ktorú staval p. Kanka nebolo
potrebné urobiť verejnú súťaž ale aj p. kontrolórka a OZ, tak ako je to uvedené v minulej zápisnici,
- doplnila pani hlavná kontrolórka, že zákon porušený nebol na základe vyjadrenia právnej zástupkyni
obce
- opätovne požiadala, aby ohľadom rekreačného areálu nevraveli, že tým vyhovejú hlavne vinárom,
nakoľko sa vinári jasne vyjadrili v liste, že s daným zámerom nesúhlasia, nakoľko sa jedná o pozemky,
ktoré boli vytvorené na budúce vinohrady, ktoré je možné konečne po komasácii vykonať,
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ako posledné sa dopytovala na to, aby boli zverejnené termíny konania jednotlivých komisií, ktoré
sú poradným orgánom OZ, na čo jej bolo jednoznačne odpovedané, že na komisie nemôžu prísť občania,
iba ak sú prizvaní.
-

či by mohli byť zverejnené termíny komisie – členovia OZ s navrhovaným nesúhlasia

p. V. Budinská ohľadom organizačného poriadku – žiada o obšírnejšie vyjadrenie, čo sa týka
administratívy – odpovedal jej starosta, že sú vypracované pracovné náplne pre každého jedného
zamestnanca, každý má svoju pracovnú náplň
-

ďalej sa dopytovala, v akom štádiu je konanie s p. D.Šťastnou – odpovedala jej právna
zástupkyňa obce, že termín verejného pojednávania je 10.mája 2016 o 13. hod .č. dverí 103 na
Okresnom súde v Pezinku

-

starosta apeloval na poslancov, aby sa aktívne pričinili a zúčastňovali na kultúrnych podujatiach v
obci – najbližšie akcie stavanie mája, deň matiek a ďalej podľa plánu akcií na rok 2016.

- občan p. Kacerle – sa vyjadril, že ako občana by ho zaujímalo, ako je to s výstavbou p. Vrška,
pretože s výstavbou, ktorá by bola verejne prospešná pre občanov obce, podnikateľ by platil obci
vyššie dane, prečo sa mu zámer nepovolíi, pretože v obci sa nedá nikde ísť
-

-

-

-

občan p. F. Záruba – kedy sa vinári a vinohradníci začnú správať, starať sa a postarať o čistotu
znečistených miestnych komunikácií – oslovilo sa zopár vinárov, obyvatelia Záhumenic by sa
poskladali určitou čiastkou cca 20 – 30 € v rámci možností, a na každý smer sa urobilo 300 - 400
m kamenistej cesty, keď tam niekto s traktorom ide, aby špina, blato zostalo tam a nie na miestnu
komunikáciu, aby prispeli na čistenie komunikácií, je smutné, keď boli vinár oslovení, ich
vysmiali, veď cesta je obecná, nech sa postará o poriadok obec. K diskusii sa vyjadril aj p. Štefan
Kanka, že je ochotný a prispieť navoziť kameň. Takisto prisľúbil pomoc aj p. Zdenko Bartoš,
Štefan Kanka, Martin Darula a manželia František a Ľubka Záruboví.
p. Záruba pokračoval , že každý vinohadník by si mal urobiť poriadok pred svojím vinohradom,
keby tak urobil každý bol by všade poriadok. Každý si uprace svoje a neporiadok hodí pod cestu,
či do jarka, veď tam už to jeho nie je – vytrhanie stĺpikov – upratanie do odvodňovacieho kanálu.
Potom nech sa nikto nediví, že na vinárov sa pozerá nie iba podľa dobrej fľaše vína, že zoberú
úrodu a po nich potopa. Čo sa týka turistického ruchu, nech návštevníci neparkujú autá v parku.
Pokiaľ sú u niekoho mali by byť upozornení, že v parku sa neparkuje. Taktiež apeluje aj na
poľovníkov – podľa vyhlášky – očistenie si vozidla. Nikoho to nezaujíma. Každý pred svojim
domom by si mal upratať a obec by bola čistá ale nie po arogantných ľuďoch upratovať.
odpovedal mu zástupca starostu p. V.Čajkovič, že sa uvedenom sa pracuje, dali sa vyhotoviť
tabuľky.
Pripojil sa p. starosta, ktorý sa za uvedené pripája s tým, že ochota či už u vinároch alebo
občanov je. Čo sa týka Dňa zeme – boli niekoľko rokov po sebe pristavené kontajnery – brigády
si porobili lokality ako sú Hrubá roľa, Tále a niektorí občania pred svojimi domami, obec sa
nevyčistila – kontajnery sa naplnili neporiadkom z domácnosti a obec zostala nepouprataná
P. Ing. Šebová – žiada, aby sa neparkovalo na námestíčku na Pezinskej ulici . Ak sa dá pripraviť
v máji akciu Deň zeme a upratať obec
p. M. Dugovič - súhlasí s názorom ak by sa dalo zazmluvniť nájomcov telocvične, že odpad
patrí do koša a nie vhadzovanie odpadu na trávu, do potoka...
p. Béberová sa vyjadrila, že po vyčistení obce, na druhý deň je opäť všetko v neporiadku,
porozhadzované a nie aby pracovníci obce čistili obec po tých, ktorí ju znečistia
-
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P. starosta verejne poďakoval občanovi p. Šipošovi, ktorý prispel z vlastnej iniciatívy za
viacnásobnú pomoc pri čistení obce a ako občan si všíma prostredie v obci .
Diskusia

Nebol vznesený žiadny diskusný príspevok

8. 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 13.04.2016 o 20,10 hod.

zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 13.04.2016 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 13.04.2016 overil Ing. Ján Vršek

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

Dňa 13.04.2016 overil Vladimír Čajkovič

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

