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03. Z á p i s n i c a 2016
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 15. júna 2016 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Ospravedlnení : Veronika Budinská
Overovatelia : pp. Miloš Dugovič, 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 6 poslanci OZ, určil overovateľov
zápisnice : Miloš Dugovič, Peter Idešic a zapisovateľku M. Špačkovú.
Starosta navrhol zmenu a doplnenie programu nasledovne :
-

Zámena bodov 6 a 7
bod 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Vinosady za rok 2015
bod 7. Návrh Záverečného účtu Obce Vinosady za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 –
schválenie
p. hlavná kontrolórka požiadala o doplnenie bodu – schválenie zriaďovateľskej listiny pre ZŠ Vinosady
- Doplnenie a posunutie bodov nasledovne : bod č.9 Schválenie zriaďovateľskej listiny ZŠ Vinosady
a následne budú ostatné body posunuté a bude sa rokovať podľa zmeny a doplnenia programu
poslanci nemali pripomienky k predloženej zmene programu OZ, starosta dal hlasovať o programe, OZ schválilo
zmenu tohto programu.
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.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
Plnenie uznesení
Návrh VZN č. 2/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
Obce Vinosady
Schválenie zámeru predať pozemky a zámenu pozemku z dôvodu osobitného zreteľa
Návrh VZN č. 3/2016 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Vinosady - schválenie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Vinosady za rok 2015
Návrh Záverečného účtu Obce Vinosady za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 –
schválenie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vinosady na II. polrok 2016
Schválenie zriaďovateľskej listiny Základnej školy
Návrh na vybudovanie športovo – relaxačného centra v k.ú. Veľké Tŕnie pod priehradou
Rokovania komisií OZ
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 19/2016/03 zo dňa 15.06.2016
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 : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
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Plnenie uznesení

Z predchádzajúceho zastupiteľstva k uvedenému termínu nevyplynuli úlohy žiadne úlohy
3. bod Návrh VZN č. 2/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
na území Obce Vinosady

odpadmi

OZ súhlasí s navrhnutým VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území Obce Vinosady
Hlasovanie č.2
Uznesenie č. 20/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
Obce Vinosady
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. bod Schválenie zámeru predať pozemky a zámenu pozemku z dôvodu osobitného
zreteľa
Obec Vinosady v zmysle ustanovení §-u 9 ods.1 písm. c/, ods.2 písm. c/ a §-u 9a ods.8 písm. e) zákona
č.138/1991 Z.z. o majetku obcí má zámer predať nehnuteľný majetok obce priamym predajom, za cenu určenú
znalcom o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Ide o nehnuteľnosti v Obci Vinosady v k.ú. Malé Tŕnie, ktoré sú priľahlými pozemkami k rodinným domom a sú
v dlhodobom užívaní fyzických osôb.
Na OcÚ sa nachádzajú žiadosti na odkúpenie pozemkov a to : Ing. Ľudovít Arvay s manž.,, manželia Igor
a Iveta Kvasnicoví, a p. Ing. Július Šuman, ktorým bude odpovedané listom – viď zápisnica zo stavebnej komisie..
-

p. poslankyňa Šebová navrhuje, aby sa vyšpecifikovali pôvodní vlastníci a vlastníci, ktorí pozemok získali
na základe kúpnej zmluvy a na základe toho sa rozhodlo o vyške kúpnej ceny.
k uvedenému sa vyjadril aj občan Modranskej ulice p. Arvay, ktorý je vlastníkom pozemkov a medzi nimi
sa nachádza pozemok obce

Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 21/2016/03 zo dňa 15.06.2016
Z parcely č. 281/1 registra „E“ zapísanej na LV č. 595 o celkovej výmere 860 m2 v k.ú. Malé Tŕnie vznikla na
základe nového geom. plánu č. 10/2016 zo dňa 30.3.2016 a znaleckého posudku č.28/2016 nová parcela č.
281/24, registra „C“, o celkovej výmere 126 m2, kateg. orná pôda v k.ú. Malé Tŕnie. OZ súhlasí s odpredajom
uvedenej parcely na základe hodného osobitného zreteľa za 1, 00 € s tým, že kupujúci uhradí cenu za
vypracovanie znaleckého posudku vo výške 150,- €.
OZ za : 6
proti :0
zdržal sa :0
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 22/2016/03 zo dňa 15.06.2016
Z nehnuteľnosti parc. č. 281/2 registra „C“ o výmere 932 m2, vodné plochy v k.ú. Malé Tŕnie zapísaná na Obec
Vinosady bola oddelená novovzniknutá parcela č. 281/23 reg. „C“ o výmere 42 m2 vodné plochy geom plánom č.
45403066-055/2016.
Z nehnuteľnosti parc. č. 111/2 parc. reg. „C“ o výmere 798 m2 – záhrady v k.ú. Malé Tŕnie zapísaná na LV č. 659
bola oddelená novovzniknutá parcela č. 111/9 reg. „C“ o výmere 42 m2, záhrady geom. plánom č. 45403066055/2016.
Obec Vinosady zamení novovzniknutú parcelu č. 281/23 reg. „C“ o výmere 42 m2 vodné plochy za novovzniknutú
parcelu č. 111/9 reg.“C“ o výmere 42 m2, záhrady. Zámena pozemkov sa uskutoční bezodplatne t.j. pozemok za
pozemok za účelom rozšírenia miestnej komunikácie.
OZ súhlasí so zámenou pozemkov
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
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5. bod

Vinosady -

Návrh VZN č. 3 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
schválenie

Predniesla predsedkyňa finančnej komisie p. Beata Horvatová
V návrhu VZN č. 3 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Vinosady žiada :
vypustenie § 22 – schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom – starosta obce je oprávnený vykonávať rozpočtové
opatrenia uvedené v odseku 1 písm. a) § 20 týchto zásad počnúc rozpočtovými opatreniami rozpočtu obce
schváleného na rok 2016 – starosta je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenia do výšky 2.000,- €. Celková výška
schválených príjmov a výdavkov musí zostať nezmenená
a)
doplniť - upraviť v § 31- záverečné ustanovenia – bod č. 1 ––Návrh rozpočtu, návrh na zmenu rozpočtu
obce schvaľovanú OZ a záverečný účet musia byť pred schválením v Obecnom zastupiteľstve uverejnené
minimálne 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.“
doplniť s pripomienkami
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 23/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje VZN č. 3 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Vinosady s pripomienkami
OZ za : 6
proti :0
zdržal sa :0

6. bod

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Vinosady za rok 2015

Predniesla hlavná kontrolórka obce p. Janka Maťusová – viď príloha
Na základe zhodnotenia p. hlavná kontrolórka konštatovala, že záverečný účet je spracovaný v súlade
s príslušnými právnymi normami a čiastočne objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku
a záväzkov Obce Vinosady.
Ďalej konštatovala, že bol opätovne porušený zákon č. 538/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tým, že došlo :
-

k neoprávnenému vykazovaniu položiek v štruktúre v príjmovej aj výdavkovej časti

-

k čerpaniu výdavkov, ktoré neboli v rozpočte schválené obecným zastupiteľstvom

-

v účtovníctve a výkazníctve nebola dodržaná výška schválenej štruktúry rozpočtu po 2. úprave

-

k zisteniu nesúladu medzi hodnotiacou správou o plnení rozpočtu a výstupnými zostavami z účtovníctva
a výkazmi, ktoré obec predkladá Daňovému úradu Bratislava.

Do doby spracovania tohto stanoviska nebola podľa § 16 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách splnená
povinnosť, aby ročná závierka k 31.12.2015 bola overená auditorom. Obec Vinosady má uzavretú zmluvu
s nezávislou auditorkou, následná správa auditu bude predložená a prerokovaná na najbližšom OZ.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh Záverečného účtu Obce Vinosady a rozpočtové
hospodárenie za rok 2015 odporúča schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom s výhradami.
7. bod
-

Návrh Záverečného účtu Obce Vinosady za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok
2015 – schválenie
P. hlavná kontrolórka požaduje na web stránke obce dopracovať cestu II. Úpravy rozpočtu a dopytuje sa
prečo sa to opäť opakuje
Odpovedala jej p. učtovníčka obce – že nakoľko bola 5 týždňov PN aj napriek tomu, že pracovala mimo
pracovnú dobu po večeroch a víkendoch, doúčtované bolo všetko ale II. úprava bola zapracovaná ako
celok dobre, iba bol nesúlad medzi daňovými príjmami, nedaňovými príjmami a tranférmi
Na web stránke je zverejnená II. úprava rozpočtu, nakoľko bola v OZ schválená cesta, bolo by dobré, aby
ho p. účtovníčka dopracovala podľa skutočnosti.
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Hlasovanie č.6
Uznesenie č. 24/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje záverečný účet Obce Vinosady za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 s výhradami
OZ za : 6

8. bod

proti :0

zdržal sa :0

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vinosady na II. polrok 2016

Predniesla p. hl. kontrolórka obce – p. Janka Maťusová – viď príloha
OZ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Vinosady zobralo na vedomie

9. bod

Schválenie zriaďovateľskej listiny ZŠ

Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 25/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje zriaďovateľskú listinu pre Základnú školu, Školská 49, 902 01 Vinosady, ktorej zriaďovateľom je Obec
Vinosady
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
p. hlavná kontrolórka, doporučuje pripraviť zriaďovateľskú listinu aj pre materskú školu a školskú jedáleň.
10. bod

Návrh na vybudovanie športovo – relaxačného centra v k.ú. Veľké Tŕnie pod priehradou

-

starosta obce sa opätovne vyjadril, predniesol a k návrhu na vybudovanie športovo – relaxačného centra
v k.ú. Veľké Tŕnie pod priehradou s tým, že osobne uvedené nepresadzuje a opätovne uviedol, že
spracovávaný územný plán obce, platné PHRS Obce Vinosady predpokladá rozvoj rekreácie, cestovného
ruchu. 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 :
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.
-

K uvedenému sa vyjadril p. Martin Pomfy, ktorý sa vyjadril za vinárov, ktorí spísali petíciu. Uvedená
lokalita je mimo zastavaného územia obce, sú tam terasy, ktoré boli plánované na výsadbu vinohradov.
Nehovorí iba za seba ale hovorí za všetkých – akonáhle sa v danej oblasti začne stavať, vinohrady sa
nebudú už kam mať rozširovať. Vyjadruje stanovisko za všetkých a necháva na rozhodnutie poslancov
OZ. Ak niečo chceme budovať malo by to byť vo viniciach.
- Doplnil k uvedenému pracovník obce p. I. Mayer, obec nemá územný plán, ktorý by obmedzil budovanie
mimo obce. Aj keď obec nedá kladné stanovisko a stavebník si podá žiadosť o stavebné povolenie, ak
ohľadom stavebného zákona splní všetky podmienky, stavba sa mu povolí.
- P. poslankyňa M. Šebová, sa vyjadrila, že uvedené konzultovala s právničkou.
Pán Marián Vršek chce vybudovať projekt Športovo-relaxačné centrum. stravovacie a oddychové
priestory, priestory na športovú činnosť. Keď k tomu prirátame parkovacie miesta, potom jeho záujmové
územie bude celé zastavané.
- P. poslankyňa je ochotná pripraviť odpoveď - daná požiadavka by sa nemala dovoliť.
Krajina okolo obce bude takýmto nešetrným stavebným zásahom ešte viac devastovaná. Iba pred rokom sa
ukončila komasácia a tak poľnohospodári môžu postupne začať hospodáriť na svojich pozemkoch. Navyše Návrh
projektu pána Vrška je umiestnený na terasách, ktoré boli tesne pred rokom 1989 pripravené na výsadbu viniča,
ktorá sa tam už nestihla urobiť.
- Po hlasovaní p. Šebová prehlásila: Udržanie vinohradníckeho charakteru obce a jej okolia obnáša
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strašne veľa roboty a tým, že sa tento Návrh odhlasoval, poslanci urobili medvediu službu, aby dedina
otrasne vyzerala. Predĺži sa agónia neobhospodárovania poľnohospodárskej pôdy v jej okolí. Takže
turistov tu potom naozaj nebude viac, nebudú mať chuť relaxovať v neobhospodárovanej krajine.
p. poslanec Ing. J. Vršek, ako občan nesúhlasí s navrhovaným a jeho názor je nemenný.
p. poslankyňa Horvatová doplnila, aby neprišlo k tomu, že niekto bude mať vo vinici veľký pozemok,
postaví si stavbu – vilu na podnikanie a o nejaký čas to preklasifukuje a bude tam bývať.
p. poslanec P. Idešic, nie je zato, aby sa zakazovalo a obmedzovalo, treba stavebníkovi stanoviť kritéria a
s vlastníkom sa treba dohodnúť

Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 26/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ súhlasí s vybudovaním športovo – relaxačného centra pod priehradou v k.ú. Veľké Tŕnie
OZ za : 4
-

proti :1

zdržal sa : 1

O 19.08 hodine zo zasadnutia OZ odišla p. poslankyňa M.Šebová a ďalej sa rokovalo s 5 členmi OZ.

11. Bod Rokovania komisií OZ
Stavebná komisia zasadala dňa 13.06.2016 o 17.00 hodine na obecnom úrade a zaoberala sa nasledovnými
bodmi:
Predniesol predseda komisie p. Ing. Ján Vršek
Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala nasledovnými bodmi:
1.
Marek Nemček, Školská 52, 902 01 Vinosady – Žiadosť o územno – plánovaciu informáciu na
zastavenie pozemku parc. čís. 248/65 na Školskej ulici vo Vinosadoch.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí so zastavením pozemku parc.čís. 248/65 v kat. úz. Veľké Tŕnie na
školskej ulici vo Vinosadoch.
2.
Igor Kvasnica a Iveta Kvasnicová, Most pri Bratislave 257, 900 46 Most pri Bratislave – žiadosť
o odpredaj pozemku parc.čís. 281/12 o výmere 48 m2 a pozemku parc.čís. 281/13 o výmere 68 m2 v kat.úz. Malé
Tŕnie, ktoré vznikli prekládkou pôvodného koryta Trnianskeho potoka. Odpredaj pozemkov podľa dôvodu
osobitného zreteľa.
Stanovisko komisie : Komisia konštatuje, že aby sa uvedené pozemky mohli odpredať, je potrebné tieto novým
geometrickým zameraním odčleniť od pozemku parc.č. 281/1 a založiť nový list vlastníctva. Obec uvedený postup
zrealizuje do najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré bude v mesiaci september 2016 a formou
uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodne o odpredaji.
3.
Ing. Ivan Červenka, Štefunkova 1, 821 03 Bratislava – žiadosť o vydanie územno – plánovacej
informácie na pozemok parc. čís. 2008 v kat. úz. Veľké Tŕnie, spolu s vysvetlením zmeny tohto pozemku, ktorý bol
do roku 2014 vedený ako trvale trávne porasty. V súčasnej dobe je vedený ako vinica.
Stanovisko komisie : Komisia nesúhlasí s výstavbou na pozemku parc. číslo 2008 v katastrálnom území Veľké
Tŕnie. Uvedený pozemok nie je zaradený do navrhovaného Územného plánu Obce Vinosady.

4.
Ing. Július Šuman, Modranská 14, 902 01 Vinosady– žiadosť o odkúpenie pozemkov parc. čís. 281/7
a 281/8 v kat. úz. Malé Tŕnie v obci Vinosady. Súhlasné stanovisko vydala obec Vinosady dňa 2.7.2013.
Stanovisko komisie : Komisia konštatuje, že aby sa uvedené pozemky mohli odpredať, je potrebné tieto novým
geometrickým zameraním odčleniť od pozemku parc.č. 281/1 a založiť nový list vlastníctva. Obec uvedený postup
zrealizuje do najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré bude v mesiaci september 2016 a formou
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uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodne o odpredaji.
5.
Tatiana Hlinická, Považanova 4, 841 02 Bratislava – žiadosť o územno-plánovaciu informáciu na
pozemok par.čís. 2274 v kat. úz. Veľké Tŕnie v Obci Vinosady.
Stanovisko komisie : Komisia konštatuje, že uvedený pozemok parc.čís.2274 v kat. úz. Veľké Tŕnie je mimo
zastavaného územia Obce Vinosady. V navrhovanom územnom pláne obce Vinosady sa nepočíta s výstavbou
v lokalite, kde sa pozemok nachádza.
6.
Eva Ježíková, Švermova 9, 902 01 Pezinok– žiadosť o územno – plánovaciu informáciu na pozemok
parc.čís. 281 v kat. úz. Veľké Tŕnie, za účelom realizácie stavby v zmysle platnej súčasnej legislatívy.
Stanovisko komisie : Komisia nesúhlasí s výstavbou na uvedenom pozemku parc.čís.281 v kat. úz. Veľké Tŕnie,
z dôvodu, že obec plánuje rozšírenie cintorína k hranici uvedeného pozemku. Nesúhlasné stanovisko je v súlade
so Zákonom o pohrebníctve č. 131/2010, § 15. ods. 7.
7.
Mgr. Ľudovít Arvay a Mgr. Mária Arvayová, Modranská 13, 902 01 Vinosady – žiadosť o odpredaj
pozemku parc. čís. 281/9 v kat. úz. Malé Tŕnie v Obci Vinosady. Odpredaj pozemku požadujeme podľa dôvodu
osobitného zreteľa.
Stanovisko komisie : Komisia konštatuje, že aby sa uvedený pozemok mohol odpredať, je potrebné tento
novým geometrickým zameraním odčleniť od pozemku parc.č. 281/1 a založiť nový list vlastníctva. Obec uvedený
postup zrealizuje do najbližšieho zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré bude v mesiaci september 2016
a formou uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodne o odpredaji.
8. Ján Hanúsek, Pezinská 170, 902 01 Vinosady - žiadosť o stanovisko k urbanisticko – architektonickej štúdii
na vytvorenie obytného súboru Vinice I.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s návrhom územno – architektonického riešenia zóny Obytného súboru
„Vinosady 1“.
Finančno, zdravotno – sociálna komisia zasadala dňa 13.06.2016 o 16.00 hod. a zaoberala sa nasledovnými
bodmi :
Predniesla predsedníčka komisie p. Beata Horvatová
1) Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Vinosady
2) Návrh VZN č. 03/2016 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Vinosady
3) Organizačný poriadok obecného úradu
4) Návrh Záverečného účtu Obce Vinosady za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1.Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce
Vinosady – FK doporučuje OZ schváliť uvedené VZN.
2.FK bol predložený Návrh VZN č.03/2016 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Vinosady,
ktorý s nasledovnými pripomienkami t.j.:
b)
vypustiť § 22 Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom,
c)
Upraviť v § 31 Záverečné ustanovenie bod č.1 „Návrh rozpočtu, návrh na zmenu rozpočtu obce
schvaľovanú OZ a záverečný účet musia byť pred schválením v Obecnom zastupiteľstve uverejnené minimálne
15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.“
doporučuje OZ schváliť.
Prispôsobiť prílohy na podmienky našej obce
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s doplnenými

Schválenie organizačného poriadku
Hlasovanie č. 9
Uznesenie č. 27/2016/03 zo dňa 15.06.2016
OZ schvaľuje organizačný poriadok.
OZ za : 5

proti :

0

zdržal sa : 0

4. Návrh Záverečného účtu Obce Vinosady za rok 2015 a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 – FK
doporučuje OZ predložený návrh schváliť s výhradou v zmysle stanoviska hlavnej kontrolórky.
5. Čerpanie k 30.04.2016 – predložený prehľad čerpania rozpočtu k 30.04.2016 neberieme na vedomie
vzhľadom k tomu, že prehľad nespĺňa štruktúru schváleného rozpočtu na rok 2016.
6. Inventúry – v akom stave je evidencia majetku
7. Darina Šťastná – v akom stave je kauza.
12. bod

Rôzne

OZ informoval členov OZ nasledovne :
-

-

Starosta informoval ohľadom sprenevery finančných prostriedkov Dariny Šťastnej podľa § 51 odst.4 písm.
c) Trestného zákona súd ukladá obvinenej povinnosť spočívajúcu v príkaze nahradiť v skúšobnej dobe
podmienečného odsúdenia t.j. 1 rok spôsobenú škodu vo výške 18.594,04 € Obci Vinosady t.j. do
10.5.2017. Ostatné financie – pokladňa je v štádiu riešenia.
Súd ohľadom neuhradenia nájomného bytu – p. M. Eiblová – vysvetlila p. právna zástupkyňa, súd obec
vyhrala, podlžnosť musí uhradiť
Je podaná žiadosť o dotáciu na chodník na Modranskej ulici od zastávky po kaštieľ, vznikol problém
s pozemkom, avšak za pomoci Geotýmu p. Moravca sa podarilo vybaviť, že sa pozemok vyreklamoval
a tak ako je to vykolíkované, zakreslené a chodník by sa mal robiť
Z BVS, a.s. Bratislava, v ktorej sme akcionári, prišla správa, na rok 2017 bolo odsúhlasených cca 250 tis.
€ + 25 tis. € pre Obec Vinosady na pokračovanie výmeny vodovodného potrubia
Ohľadom cyklotrasy – pozemky sú vysporiadané, body sú určené
Návrh územného plánu – obdržali členovia OZ na CD okrem p. Šebovej a p. Budinskej, ktoré si ho
vyzdvihnú neskôr
V obci bolo osadených 12 košov pre psie exkrementy
Osvetlenie Pezinská ulica – stavebná lokalita Tále, v uvedenej lokalite je niekde preseknutý kábel, ktorý
zapríčiňuje tieto výpadky
Odišiel list – výzva občanom ohľadom odstránenia protiprávnych výpustov na Pezinskej ulici pri štátnej
ceste II/502

O 19.40 sa dostavila p. poslankyňa V. Budinská
13. bod
-

-

Diskusia
P. M. Pažitná sa vyjadrila ohľadom rušenia kľudu a nežiaduceho parkovania pred domom, žiada aby
zákazníci neparkovali pred jej rodinným domom, na verejné priestranstvo pred rodinný dom boli
umiestnené veľké kvetináče, aby sa zabránilo nežiaducemu parkovaniu zákazníkov, žiada o prekládku
mája
Čo sa týka automobilu s ŠPZ Galanta – boli to pracovníci, ktorí sponzorovali skákací hrad
riaditeľka základnej školy informovala, že bolo pre nový školský rok zapísaných 12 detí
riaditeľka materskej školy oznámila, že opäť naplnila triedu s 20 deťmi
p. hlavná kontrolórka podotkla, že nebola k záverečnému účtu predložená výročná správa a podľa
prieskumu bola predložená za rok 2014 až v decembri 2015
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-

termín spracovania výročnej správy za rok 2015 do konca júla 2016, dokladovú inventarizáciu, následne
vyzvať p. auditorku o vypracovanie správy

-

treba doriešiť neskolaudované chaty na záhradkárskej osade k uvedenému sa vyjadril p. Mayer – bude
treba doriešiť 6 stavebníkov, ktorí musia doplniť vyjadrenia prípadne zistiť aký je rozsah porušenia

-

p. poslankyňa B.Horvatová navrhuje, aby sa ohľadom neskolaudovaných chát vyzvali stavebníci
a problémy sa záhradkárskej osade písomne vyriešili

14. 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
15.06.2016 o 20.04 hod.

zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 15.06.2016 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 15.06.2016 overil Miloš. Dugovič

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

Dňa 15.06.2016 overil Peter Idešic

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

