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02. Z á p i s n i c a 2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 11. Apríla 2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : p. Miloš Dugovič
Overovatelia : pp. Ing. Ján Vršek, Veronika Budinská
Rokovanie viedol starosta obce p. Milan Lempochner
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)

1. bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Starosta obce p. Milan Lempochner, privítal všetkých členov na zasadnutí OZ, prítomných občanov a
hostí na rokovaní OZ, otvoril rokovanie, skonštatoval, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ,
určil overovateľov zápisnice : pp. Ing. Ján Vršek, Veronika Budinská a zapisovateľku M. Špačkovú.
Program :
1.
Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2.
Plnenie uznesení
3.
Schválenie Návrhu VZN č.1/2018 Dodatok č.1 o výške školného na jedného žiaka v ŠKD a MŠ k VZN č.
1/2012
4.
Rokovania komisií OZ
5.
Rôzne
6.
Diskusia
7.
Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 09/2018/02 zo dňa 11.04.2018
OZ s c h v a ľ u j e predložený program 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

Z predošlého zasadnutia v bode č. 2 k uvedenému termínu vyplynulo uznesenie - presunutý bod
z predošlého zasadnutia OZ – na základe žiadosti odpredaja pozemku p. Ing. J. Vrškovi, Modranská 150, 902 01
o odpredaj pozemku do osobného vlastníctva podľa predložených geometrických plánov číslo 20/2017 a 21/2017
parc. číslo 189/5 kat. ú. Malé Tŕnie, rozlohe 157 m2 a 248/147 v rozlohe 1m2 a 248/148 a rozlohe 76 m2
s predložením Znaleckého posudku č. 68/2017.
Uznesením OZ doporučuje, aby sa uvedený bod presunul do budúceho OZ
- ohľadom uvedeného sa vyjadril p. Ivan Mayer – pracovník OcÚ – bod sa opäť presúva do ďalšieho OZ,
z dôvodu, že na uvedený pozemok parc. čís. 189/2 je potrebné zmeniť druh pozemku, ktorý je v súčasnej dobe
evidovaný na LV ako vodná plocha. Obec Vinosady žiadala OÚŽP Pezinok o jeho zmenu, ktorá prebehne dňa
19.4.2018, kedy je zvolané miestne zisťovanie.
-

Ďalej z predošlého zasadnutioa OZ bod č. 2 a 4 sa občania Martin Balážik, Modranská 68, 902 01
Vinosady a Ing. Tibor Španka s manželkou, Modranská 297/65, 902 01 Vinosady – dopytovali a
podali žiadosti o znovu prerokovanie žiadosti na opravu miestnej komunikácie v lokalite obytnej zóny
Bolešky so stanoviskom komisie - komisia súhlasí so žiadosťou, navrhuje, aby obec oslovila možných
dodávateľov požadovaných prác so spracovaním cenovej ponuky resp. projektovej dokumentácie. Po
vypracovaní cenovej ponuky bude dohodnutý
ďalší postup v spôsobe požadovaných opráv
a financovania, úloha splnená, participácia vybudovania miestnej komunikácie v lokalite Bolešky
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Na základe pripomienky p. poslankyne Ing. M. Šebovej - uznesenie č.6 z predošlého zasadnutia OZ ,
ktorá uvádza, že nakoľko nebol zverejnený odpredaj časti pozemku parc. č. 1115/2 na úradnej verejnej tabuli
ohľadom predaja v lokalite Tále, žiada, aby bol uvedený bod presunutý na rokovanie OZ v mesiaci apríl/2018. P.
poslankyňa navrhuje, aby uvedený pozemok nebol riešený priamym predajom, pretože pozemok je pre obec
zaujímavý – jedná sa o pozemok, ktorý chce odkúpiť p. Surkoš.
K uvedenému sa vyjadril prac. OcÚ p. Mayer, ktorý dodáva, že podmienky boli splnené, bol upravený geometrický
plán, ktorý bol vypracovaný podľa požiadavky stavebnej komisie. Obec Vinosady splnila podmienku, že zámer
odpredaja bol uverejnený na obecnej tabuly, s dátumom vyvesenia 21.2.2018 a zvesený dňa 8.3.2018.
V uvedenom období sa nikto na odkúpenie neprihlásil.
- uznesenie č. 7 – obdržali sme ponuku na projekt MŠ, nie je urobená projektová dokumentácia, spracuje sa nový
projekt na MŠ
3.

Schválenie Návrhu VZN č.1/2018 Dodatok č.1 o výške školného na jedného žiaka v ŠKD a MŠ
k VZN č. 1/2012

Schválenie Návrhu VZN č.1/2018 Dodatok č. 1 o výške školného na jedného žiaka v ŠKD a MŠ k VZN
č.1/2012
predniesla predsedníčka fin. komisie p. Beata Horvatová – príloha č.2
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 10/2018/02 zo dňa 11.04.2018
OZ schvaľuje VZN č.1/2018 Dodatok č. 1 o výške školného na jedného žiaka v ŠKD a MŠ k VZN č.1/2012
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. bod

Rokovania komisií OZ

Finančno, zdravotno – sociálna komisia zasadala dňa 09.04.2018 o 17.00 hod. a zaoberala sa nasledovnými
bodmi :
Predniesla predsedkyňa finančnej komisie p. Beata Horvatová
Program:
1)
2)
3)
4)

Plat starostu obce
Dodatok č.1 k VZN č.1/2012
Žiadosť Martin Balážík – oprava miestnej komunikácie Bolešky
OZ SABUŽ – pripomienka p.Hunčagu

1. Na základe zákona NRSR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších zákonov bol predložený FK plat starostu obce, ktorý je platný od
1.1.2018. (OZ berie na vedomie)
2. Obec Vinosady predložila návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube a čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vinosady. FK odporúča OZ schváliť návrh podľa predložených pripomienok
nasledovne – tvorí prílohu.
OZ zobralo na vedomie
3. Martin Balážik, Modranská 68, 902 01 Vinosady a Ing. Tibor Španka s manželkou, Modranská 297/65,
902 01 Vinosady – žiadosť o znovu prerokovanie žiadosti na obnovu cesty v lokalite Bolešky. FK po
predložení cenových ponúk od dodávateľov na opravu cesty odporúča prispieť čiastkou 7.500,- EUR OZ
Bolešky, vzhľadom na to, že v uvedenej lokalite sú 3 pozemky obce, ktorých sa komunikácia týka.
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Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 11/2018/02 zo dňa 11.04.2018
OZ schvaľuje žiadosti Martina Balážika, Modranská 68, 902 01 Vinosady a Ing. Tibora Španku s manželkou,
Modranská 297/65, 902 01 Vinosady – príspevok na opravu cesty prispieť čiastkou 7.500,- EUR OZ Bolešky.
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Občianske združenie Sabuž Modra – na základe požiadavky rodiča p. Hunčagu FK sa znovu prerokovala
žiadosť OZ Sabuž a konštatuje, že príspevok obecným zastupiteľstvom schválený nebol a v budúcnosti bude
obec požadovať zmluvu, v ktorej budú stanovené podmienky čerpania príspevku. Pre rok 2017 ani rok 2018
nebol príspevok schválený. Do budúcna treba predložiť zmluvu, na čo budú finančné príspevky použité.
5.Vypracovanie projektovej dokumentácie na Zníženie energetickej náročnosti na MŠ
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 12/2018/02 zo dňa 11.04.2018
OZ súhlasí s vypracovaním cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu materskej školy na základe predloženej
cenovej ponukyStavomal Slovakia, s.r.o., Z.Kodálya 779/9, 924 01 Galanta v celkovej čiastke 13.650 € vrátane
DPH
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

Stavebná komisia č. 2/2018 zasadala dňa 09.04.2018 o 17.00 hodine na obecnom úrade a zaoberala sa
nasledovnými bodmi:
Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala nasledovnými bodmi:
1.
Marek Pätoprstý, Záhradná 594/16, 900 23 Viničné – žiadosť o vyjadrenie k účelovej komunikácii
k pozemkom parc. č. 89/10, 89/11, 89/12, 89/13, 89/14 v kat. úz. Malé Tŕnie z dôvodu vybudovania novej cesty.
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje, aby navrhovaná účelová komunikácia bola upravená, z dôvodu, že
vrchná časť zasahuje na súkromný pozemok parc. čís. 1637. Komisia navrhuje, aby žiadateľ spolu so
spracovateľom návrhu účelovej komunikácie( Ing. Palkovou ) vyvolali osobné jednanie so zástupcami obce
k zmene realizácie účelovej komunikácie.
2.
Dávid Farkaš a Žaneta Farkašová, Modranská 39, 902 01 Vinosady – žiadosť o odkúpenie pozemku
do osobného vlastníctva parc. čís. 281/16 v kat. úz. Malé Tŕnie.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s odpredajom pozemku parc. číslo 281/16 do osobného vlastníctva. Obec
Vinosady zabezpečí vypracovanie geometrického plánu a Znaleckého posudku, na základe ktorého odsúhlasí
obecné zastupiteľstvo cenu za 1m2. Cenu za vypracovanie Znaleckého posudku uhradí žiadateľ Obci Vinosady
v súlade so spracovanou zmluvou o odpredaji.
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 13/2018/02 zo dňa 11.04.2018
OZ schvaľuje odpredaj pozemku parc. číslo 281/16 do osobného vlastníctva. Obec Vinosady zabezpečí
vypracovanie geometrického plánu a Znaleckého posudku, na základe ktorého odsúhlasí obecné zastupiteľstvo
cenu za 1m2. Cenu za vypracovanie Znaleckého posudku uhradí žiadateľ Obci Vinosady v súlade so spracovanou
zmluvou o odpredaji.
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3.
Marek Pätoprstý, Záhradná 594/16, 900 23 Viničné – žiadosť o vydanie stanoviska ÚPI k výstavbe
rodinného domu na pozemku parc. čís. 89/13 v kat. úz. Malé Tŕnie.
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Stanovisko komisie : Nakoľko uvedený pozemok je zahrnutý v návrhu nového Územného plánu Obce Vinosady
ako rozvojové územie 2r – výstavba rodinných domov komisia súhlasí so stavbou rodinného domu na pozemku
parc. čís. 89/13 v kat. úz. Malé Tŕnie. Upozorňujeme, že výstavba rodinného domu musí byť v súlade
s navrhovanými regulatívmi Územného plánu.
4.
Znalecký posudok číslo 6/2018 k odpredaji časti pozemku parc. č. 1115/2 v kat. úz. Veľké Tŕnie –
Schválenie ceny za odpredaj p. Daliborovi Surkošovi s manželkou.
Presunuté na základe Uznesenia č. 06/2018/01 zo dňa 7.2.2018 s predložením nového geometrického plánu na
základe návrhu finančno - ekonomickej komisie bod č.1.
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s odpredajom časti pozemku parc. čís. 1115 v kat. úz. Veľké Tŕnie v súlade
s novým geometrickým plánom č. 616/2018, ktorý odčlenil parcelu 1115/4 v rozlohe 120 m2. Komisia navrhuje cenu
za odpredaj tohto pozemku vo výške 50€/1m2
-

Pripomienkovala p. Veronika Budinská, že si na uvedenom pozemku nevie predstaviť parkovisko,
doporučuje urobiť akýsi prístrešok so smetiakmi
Doplnil starosta, že uvedené bolo už odhlasované a teraz prichádza k stanovisku, p. Surkoš chcel
pozemok odkúpiť, má urobiť geometrický plán, OZ odsúhlasilo urobiť prepracovaný nový geometrický
plán, s tým, že sa pozemok odpredá, teraz opätovne, že mu pozemok neodpredáme
P. Ing. M. Šebová sa vyjadrila, že záujmy obce sú prvoradé, nemal by byť problém uznesenie zmeniť,
prosí členov OZ, aby sa prešli po obci a aby sa finančné prostriedky prerozdelili a uvedený pozemok
zostal v majetku obce
O kúpu pozemku neprejavil nikto iný záujem
Doplnil prac. OcÚ p. Mayer, že na základe vyvesenia, sa nikto o kúpu uvedeného pozemku neprihlásil

Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 14/2018/02 zo dňa 11.04.2018
Uvedené uznesenie na základe odporúčania stavebnej komisie ohľadom odpredaja časti pozemku parc. čís.
1115 v kat. úz. Veľké Tŕnie v súlade s novým geometrickým plánom č. 616/2018, ktorý odčlenil parcelu 1115/4
v rozlohe 120 m2. nebolo prijaté, nakoľko prítomných poslancov bolo 6, za hlasovali 3, proti 2, zdržal sa 1.Na
prijatie uvedeného uznesenia bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
OZ za : 3
proti : 2
zdržal sa : 1
-P. hlavná kontrolórka sa dopytovala, či komisia súhlasila s tým, aby pozemok bol odpredaný – odpovedané, že
áno, komisia doporučila uvedený pozemok odpredať
5. PaedDr. Eva Dace, Komenského 1438/10, 900 01 Modra - žiadosť o zrušenie obmedzujúceho práva na
pozemok parc. čís. 1629 v kat. úz. Malé Tŕnie, ktorý je vo vlastníctve Obce Vinosady a je zapísaný na LV 1229.
Stanovisko komisie : Komisia nesúhlasí so zrušením obmedzujúcej poznámky charakteru k pozemku
par.čís.1629 v kat. územie. Malé Tŕnie zapísanej na LV 1229. Obmedzujúca poznámka bola vyznačená pri
ukončení komasácie Obce Vinosady ( rok 2013 ) a je vyznačená na všetkých parcelách, ktoré vytvárajú prístupové
cesty do vinohradov. Zrušením obmedzujúcej poznámky charakteru na uvedený pozemok, by obec vytvorila
precedens pre ostatné parcely vytvárajúce prístupové cesty do vinohradov v tomto území
K uvedenému sa vyjadril prac. OcÚ p. Ivan Mayer – obec Vinosady dala návrh na vklad, KÚ prerušil návrh na
vklad z dôvodu, že na pozemok parc. čís 1629 v kat. úz Malé Tŕnie je obmedzujúce právo charakteru OZ, alebo
ten, ktorý ho vydal musí toto obmedzujúce právo zrušiť a na základe uvedeného sa môže uskutočniť vklad do
katastra, ak by sa tak neudialo, musí obec vrátiť už uhradené peniaze. Toto obmedzujúce právo, neumožňuje ani
dlhodobý prenájom.
Taktiež sa vyjadrila aj bývalá vlastníčka, občianka obce p. Eva Dace ohľadom zamietnutia predaja pozemkov,
ktorá uvádza nasledovne : dozvedela sa, že jej tento kúsok zeme, jedná sa o kamenicu a bolo jej navrhnuté, že by
bolo možné tento pozemok prenajať. Od roku 1969, bola vytvorená cesta cez pozemok vo vlastníctve jej rodičov čo
bolo 83 m2 – momentálne v jej, všetci po ich pozemku 35 rokov chodili, či už obec, vinohradníci, teraz si má
zarátať a so spätnou platnosťou pýtať nájom od všetkých tých, ktorí tam chodili? Potrebuje prístup k rodinnému
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domu. Cesta je tak úzka, že sa tam nedostane ani požiarnicke auto. Pre ňu je to nevyhnutnosť. Zem, ktorú si chce
odkúpiť od obce, je jej vlastníctvom už 50 rokov. Nakoľko, keď sa prevádzali pozemkové reformy nebola prítomná
a za ten úzky slížik jej dali pozemok niekde inde, žiada podľa zákona 1,50 m cesty – potrebuje prístup na svoj
pozemok, bez tohto prístupu nie je možné sa dostať na svoj pozemok.
Uvedený pozemok jej bol odsúhlasený, uhradila návrh na vklad, uhradila znalecký posudok a prosí členov OZ
o odsúhlasenie, peniaze neprijíma a odvolá sa na vyššie miesta a ďakuje za pozornosť.
Odpovedal p.starosta – stanovisko komisie je také aké je, a určite p. Dace obdrží písomnú odpoveď.
p. M.Šebová doporučuje uvedenú záležitosť vyriešiť právne.
Uvedený bod sa presúva do ďaľšieho OZ
6.Žiadosť Ing. M. Achberger, Pezinská ul. č.173, 902 01 Vinosady – uvedená žiadosť sa presúva do ďalšieho
zasadnutia OZ.
4. Bod

Rôzne

p. starosta dal slovo p. riaditeľke ZŠ a p. riaditeľke MŠ
R ZŠ Ing. Pošvancová oboznamuje, že zápis do prvého ročníka prebehol dňa 6.4.2018 od 15.-18.00 hodiny, bolo
zapísaných 10 detí. Pripravujú vzdelávací plán. Ďakuje za pomoc pri vybavovaní počítačovej triedy, ktorá funguje,
je bezpečná, , objednali sa nové stoly a stoličky, miestnosť sa vymaľovala, dolu kde bola kancelária sa pripravuje
prímacia miestnosť pre rodičov, aby slušne mohli porozprávať s učiteľmi. Pripravili sa pre deti, učiteľov,
zamestnancov, čipy, tým sa obdúrala práca s knihou, akýkoľvek odchod zo školy, týmto bude zaznamenávaný cez
počítač. Ďalej sa vymaľovali priestory chodby ZŠ. P. riaditeľka ďakuje obci za vykonané práce, obecnému
zastupiteľstvu za poskytnuté finančné prostriedky, bez ktorých by sa im to nepodarilo a všetkým tým, ktorí sa na
prácach podieľali.
Taktiež je urobená nová počítačová sieť, sú požiadavky aj na nové počítače.
p.poslankyňa B.Horvatová sa dopytuje či bude vytvorená v budúcom školskom roku samostatne 1.trieda a či má
škola vytvorené občianske združenie – odpovedala p. riaditeľka, že bude vytvorená 1.trieda, je vytvorené aj
občianske združenie - kde je možné prispieť aj 2% z dane
celkový počet žiakov v ZŠ je 33, personálne sa nebude zvyšovať počet učiteľov
starosta oceňuje spoluprácu školy a škôlky
R MŠ p. Bc. Fraňová – škôlka je zaradená v akčnom pláne, ktorý je treba plniť. Okrem iného a jedna z úloh je
založenie kompostoviska. Za škôlkou by bolo dobré vytvoriť priestor, kde by sa dávala zeleň, pokosená tráva
a podobne. P. riaditeľka žiada o určenie vyčistenie priestoru pracovníkmi obecného úradu. Zároveň prosí o natretie
plotov a podobných prác. Mohla by to byť činnosť pre občanov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní
-

Starosta uvítal uvedené a prisľúbil pomoc pri požadovaných prácach., Taktiež obec pridelí pozemok, kde
by sa kompostovisko vytvorilo.

Ďalej starosta informoval :
- Dňa 30.4.2018 sa uskutoční akcia : Stavanie mája, varenie gulášu prisľúbili poľovníci, skákací hrad je
zabezpečený
- 19.5.2018 sa uskutoční k 810. Výročiu obce na školskom dvore Majáles – starosta oslovil p. J. Hanuska
Dychovku
- ohľadom Rekonštrukcie vodovodu – dľa dohovoru s BVS sú problémy s projektovou dokumentáciou, takže sa
akcia posunie až na jeseň
- obec obdržala dotáciu na traktor aj s pluhom, štiepkovačom
- ohľadom ÚP Vinosady , ktorý je spracovaný v poslednom štádiu, je potrebné aby sme podľa § 11 odst. 3,4 a 7
zákona 24/2006 Z.z. : určili miesto a čas verejného prerokovania, oznámiť termín najneskôr 10 dní pred konaním,
túto informáciu zverejnili najneskôr 10 dní pred konaním, informovali dotknuté orgány najneskôr 10 dní pred
konaním, obec v spolupráci s príslušným orgánom vyhotovuje záznam o prerokovaní najneskôr do 10 pracovných
dní od konania, potom bude určený termín aj s dátumom verejného prerokovania cca niekedy v polovici mája
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- stará cesta na Šenkvice – kde sa nachádza aj včelársky náučný chodník – taktiež aj stará cesta z Vinosad do
Modry je v zlom stave – je vedená ako cyklistický chodník, obec by ju aj vybudovala, ale nie sú finančné
prostriedky
- ohľadom odvodnenia vody, mali na uvedenom chodníku brigádu vinári
-p. právnička – chce sa vrátiť ku kúpnej zmluve p. Dace, vznikol problém neodporúčania, k uvedenému môže
vzniknúť problém, p. právna zástupkyňa odporúča uvedené doriešiť
- p. P. Idešic chce pripomenúť, že sú po zime na Školskej ale v celej obci výtlky na miestnej komunikácii
- starosta - na jar sa dajú do poriadku komunikácie v celej obci
- ohľadom pokutovania neobhospodarovaných, zaburinených pozemkov v katastri obce sa dopytuje p. V. Budinská
– pri uvedenom pomoc prisľúbil p. S. Fraňo, nakoľko pozná kataster
- p. B.Horvatová – požaduje opätovne sa vrátiť k pasportizácii obce, oznamuje, že na Modranskej ulici pri starom
mlyne je rozbité zrkadlo
Občianka p. Milka Pinterová poukazuje na skládka odpadu, ktorá sa tvorí vedľa škôlky, poukazuje na to, že p.
Šebová by sa mohla zaujímať na odpady pri jej dome, tam, kde býva, kde sa tvoria odpady, či už pri cintoríne,
taktiež vedľa potoku, riešiť by sa mali tieto skládky – či už zákazovými tabulami – zákaz sypania odpadu, a nie
riešiť akési pozemky s odpadovými košmi. Tiež poukazuje, že v obci sú pristavené kontajnery a skládky sa robia či
už v zeleni alebo inde len nie v kontajneroch. Poukazuje na to, že už malé deti poukazujú na neporiadok, na
separáciu. Taktiež poukazuje na vlastníkov psov, ktorí nevedia po psoch upratať, aj keď po obci sú rozmiestnené
kontajnery pre psov. Každý by si mal po sebe urobiť poriadok. Ďalej ďakuje p. R ZŠ sa kladný prístup a za dva
mesiace odviedla kus práce.
-p. poslankyňa Horvatová sa dopytuje na spreneveru finančných prostriedkov p. Darinou Šťastnou – vyjadrila sa
právna zástupkyňa, p. Darina Šťastná, bola odsúdená, zaviazaná na náhradu škody. Nakoľko o menovanej
D.Šťastnej sa nevie kde sa nachádza, bolo OS Pezinok zaslané vyjadrenie, že menovaná škodu neuhradila, mala
by nastúpiť do väzenia. V prípade zistenia, kde menovaná pracuje bude na ňu vypísaná exekúcia.
-ďalej sa p. poslankyňa dopytuje, či by nebolo možné zobrať si úver na kanalizáciu, vyzistiť ako by sa to dalo
urobiť, koľko by nás to vyšlo, či nám banka dokáže dať úver, treba sa pohnúť ďalej, treba s tým niečo urobiť,
pretože pomaly z každého domu vytekajú splašky
p.starosta odpovedal, že tieto problémy majú aj okolité obce
p. poslankyňa M.Šebová – bolo by dobré vyzistiť korienkové čističky
- p. R MŠ – oznamuje, že Deň matiek sa uskutoční 11.5.2018 o 16.00 hod.
5. Bod

Diskusia

- nebol vznesený žiadny diskusný príspevok
6. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúci starosta Obce Vinosady p. Milan Lempochner poďakoval všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva dňa
11.04.2018 o 19,56 hod.
zapísal(a) : M. Špačková
Dňa 11.04.2018 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 11.04.2018 overil: Ing. Ján Vršek

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

Dňa 11.04.2018 overila : Veronika Budinská

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