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05. Z á p i s n i c a 2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 05.09.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : Overovatelia : pp. Vladimír Čajkovič, Peter Idešic
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 7 poslanci OZ,
určil overovateľov zápisnice : pp. Vladimíra Čajkoviča, Petra Idešica a zapisovateľku M. Špačkovú.
Program :
1.
Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2.
Plnenie uznesení
3.
Rokovania komisií OZ
4.
Rôzne
5.
Diskusia
6.
Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 26/2018/05 zo dňa 05.09.2018
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 : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
2. bod

Plnenie uznesení

- požiadavka na zabezpečenie projektanta na vypracovanie chodníkov v obci
3. bod

Rokovania komisií OZ

Finančno, zdravotno – sociálna komisia zasadala dňa 03.09.2018 o 17.00 hod. a zaoberala sa nasledovnými
bodmi :
Predniesla predsedkyňa finančnej komisie p. Beata Horvatová s nasledovným programom :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informácia – úver na kanalizáciu
Projekt BSK – Komunita pre obec, obec pre komunitu
Projektová dokumentácia z MŠ Vinosady
Knižnica v ZŠ
Projekt -„ WiFi pre TEBA“
Poplatok za rozvoj
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1. Informácia od finančnej poradkyne ohľadom úveru z banky na financovanie kanalizácie v obci zo dňa
2.7.2018:
Na základe predložených dokumentov z obce Vinosady, môže banka poskytnúť úver v max. vo výške
400.000 eur, inak by bol porušený zákon, ktorý hovorí, že obec môže byť zadĺžená max do výšky 60% rozpočtu
obce, pričom sa vychádza z minuloročného rozpočtu obce.
-

Z uvedeného vyplýva, že nie je pre obec riešením zobrať si úver, pretože čiastka na dobudovanie
kanalizácie je cca 1.500.000 EUR.

2. Projekt BSK - Komunita pre obec, obec pre komunitu – čaká sa na oficiálne potvrdenie výsledku.
V prípade úspešnosti projektu, bude podiel obce na celkovej výške projektu minimálne 3.179 EUR.
3. Projektová dokumentácia na materskú škôlku sa našla v budove základnej školy, z toho vyplýva, že
požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentáciu pre fi STAVOMAL sa ruší.
4. Knižnica v ZŠ a jej evidencia – zabezpečiť software na evidenciu a naplniť databázu kníh pre ľahšiu
orientáciu či pre čitateľa alebo správcu knižnice.
5. Projekt -„ WiFi pre TEBA“, ktorý by priniesol do miest a obcí bezplatný internet sa týka celého
Slovenska mimo Bratislavského kraja.
6. Poplatok za rozvoj - predložené podklady nie sú úplné, po zabezpečení p. Mayerom bude v 8
prípadoch (platné stavebné povolenie) k 31.8.2018 vypočítaný poplatok za rozvoj – v štádiu riešenia.

Stavebná komisia č. 4/2018 zasadala dňa 03.09.2018 o 17.00 hodine na obecnom úrade a zaoberala sa
nasledovnými bodmi:
Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala nasledovnými bodmi:
1.
Pavol Čechovič a Marianna Čechovičová, Pezinská 117, 902 01 Vinosady – žiadosť o odkúpenie
pozemku parc. čís. 2123 v kat. úz. Veľké Tŕnie do osobného vlastníctva.
Stanovisko komisie : Komisia nesúhlasí s odkúpením uvedeného pozemku do osobného vlastníctva z dôvodu,
že na základe pozemkových úprav je uvedený pozemok zaradený ako účelová ochranná poľnohospodárska
a ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia.
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 27/2018/05 zo dňa 05.09.2018
OZ nesúhlasí s odkúpením uvedeného pozemku do osobného vlastníctva z dôvodu, že na základe pozemkových
úprav je uvedený pozemok zaradený ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň proti erozívnych
opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia.
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
2.
Mária Farkašová, Pezinská 127, 902 01 Vinosady – žiadosť o zahrnutie pozemkov parc. čís. 1007 a 932
v kat. úz. Malé Tŕnie do Územného plánu Obce Vinosady..
Stanovisko komisie : Komisia konštatuje, že žiadosť je v súčasnej dobe bezpredmetná, nakoľko nie je možné
tieto pozemky zahrnúť do nového Územného plánu, ktorý je pred schválením. Komisia doporučuje, aby žiadosť
bola uložená na obecnom úrade Vinosady a bola riešená v rámci zmien a doplnkov Územného plánu v budúcom
období.
3.
Ing. Ján Vývlek, Pezinská ulica, ( pozemok parc. čís. 1138 ), Vinosady – Žiadosť o vybudovanie vjazdu
k rodinnému domu na parcele čís. 1151 v kat. úz. Veľké Tŕnie, ktorá je na základe LV č. 1010 vo vlastníctve Obce
Vinosady
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Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s vybudovaním vjazdu do rodinného domu na pozemku parc. čís. 1151
v kat. úz. Veľké Tŕnie podľa priloženého situačného plánu s podmienkou, že Obec Vinosady si vyhradzuje právo,
že v prípade akýchkoľvek stavebných prác na uvedenom pozemku, ktoré zasiahnu do vybudovaného vjazdu, tento
bude na náklady zhotoviteľa odstránený.
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 28/2018/05 zo dňa 05.09.2018
OZ súhlasí s vybudovaním vjazdu do rodinného domu na pozemku parc. čís. 1151 v kat. úz. Veľké Tŕnie podľa
priloženého situačného plánu s podmienkou, že Obec Vinosady si vyhradzuje právo, že v prípade akýchkoľvek
stavebných prác na uvedenom pozemku, ktoré zasiahnu do vybudovaného vjazdu, tento bude na náklady
zhotoviteľa odstránený.
OZ za :6
proti : 0
zdržal sa : 1

4. Bod

Rôzne

Starosta informoval :
- v dňoch 21. – 23. Septembra 2018 sa uskutoční vinobranie v Pezinku – v rámci obce sa zúčastnia futbalisti, deti
základnej školy, DH Vinosadka
- ohľadom územného plánu je pred schválením
- čo sa týka požiarnej zbrojnice – dotáciu nám neschválili - urobiť v našej réžii minimálne strechu na zbrojnici
- čo sa týka vybudovania chodníkov v obci – bolo treba zohnať projektanta, ktorý si to zameria, dá ponuku –
projektant v obci bol, trasa chodníkov bola starostom, pracovníkom obce p. Mayerom a členkou stavebnej komisie
p. Ing. I. Trtekovou a projektantom prejdená, ak bude ponuka vypracovaná, pripraví sa na schválenie OZ
- vybudovanie múrikov, múrov a chodníkov na cintorínoch
- dopracovanie a zakreslenie urnových hájovu na cintorínoch
p. poslankyňa B. Horvatová – informovala ohľadom bezplatného stravovania predškolákov, školákov formou
dotácie
- p. ekonómka obce p. Z. Košútová informovala ohľadom čerpania rozpočtu – príloha č.2 – do budúceho OZ treba
doriešiť úpravu rozpočtu
p. poslanec V. Čajkovič – poukazuje na občanov, ktorí venčia psov, aby akceptovali nádoby, ktoré sú po obci
rozmiestnené a extrementy boli dávané do košov – pokiaľ by boli občania, ktorí by boli videní, aby boli
nahlasovaní
- ďalej uviedol, aby sa vyriešili kontajnery na námestí, nakoľko je tam veľký neporiadok – doporučuje kontajnery
premiestniť na horný koniec Pezinskej ulice - k lokalite Tále – uvedené treba riešiť kamerovým systémom
Starosta uviedol, že na zberný dvor momentálne peniaze nie sú, dotácie nedostaneme. Pokiaľ sa v obci pristavia
veľkokapacitné kontajnery v momente sa naplnia odpadom, ktorý tam nepatrí – pneumatiky, nebezpečný odpad,
zbytky vyčistených, prípadne uhynutých zvierat a pod.
p. T. Turiničová –navrhuje zviditeľnenie akcií na stránke
-

-

P. riaditeľka základnej školy informuje, že sa otvorili 3 triedy, vymaľovali sa priestory - triedy, chodby,
škola je vzdušná, priestranná, čistá, priestory sú farebné, jedáleň je farebná, čistá, kultúra stravovania je
oveľa lepšia, je zabezpečená hyperaktívna tabuľa, ktorá sa namontuje v budúcom týždni, zavádza sa
vysokoefektívne učenie detí, nemeniť systém zo škôlky, pretože systém zo škôlky je veľmi dobrý. Bol
prijatý asistent učiteľa pre 3 deti, ktoré potrebujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prvá trieda
samostatne – 12 detí, druhá a tretia trieda spolu 10 detí, štvrtá trieda samostatne 9 detí – spolu v ZŠ je 31
detí z toho, 3 učiteľky, je nastavený systém na jazyky, aby deti rozmýšľali aj v cudzom jazyku.
Bol zažiadaný projekt cez Akadémiu Mateja Tótha – je pridelený kvalifikovaný učiteľ, ktorý bude deti 2x do
týždňa učiť deti športovať
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-

Občianka p. H. Kulifajová poukazuje, že keď chodia pracovať do vinohradu, nad záhradkárskou osadou
v k.ú. Veľké Tŕnie je vyvážaná slama z Rozálky, ktorá je veľmi roztiahnutá – bolo odpovedané, že
uvedené sa pozemky nachádzajú v pezinskom katastri, kde požiadavku treba zaslať

-

P. Daniela Krajčiová informuje, že majú postavený na Modranskej ulici nový rodinný dom – oproti
požiarnej zbrojniici – pri lejakoch voda sa valí od modranského cintorína cez cestu zaplavuje ich
pozemok, šachtu – riešiť vsakovačmi

-

P. Turiničová – opätovne ohľadom návalovej vody
- tento problém sa tu objavuje pravidelne a nie je to len problémom vody v mieste požiarnej zbrojnice ale
opačnej strany rovnakého kopca nad cintorínom, kde sú ohrozované domy a záhrady Dugovič, Záruba,
Turinič, ktorý je podľa odbornej štúdie robenej pri komasácii viníc v katastri obce Vinosady zaznamenaný ako
oblasť s jednou s najproblematickejších podloží, pretože sa jedná o piesky, štrky pohyblivé podložia( svah pod
vinicami sa priebežne zosúva/. Na mapke to bolo vtedy podľa kvality znázornené cyklaménovou a je to aj
oblasť ktorá je z oblasti erózie rovnako kvalifikovaná ako obrovský problém. Voda a zem je splavovaná z
vyššie umiestnených viníc, ktoré nie sú obrábané v súlade so stupňom zaznamenanej erózie a nie sú robené
ani iné protierózne opatrenia. V prípade oblasti nad cintorínom bolo v minulosti robené iba jedno opatrenie, a
to prehĺbenie nespevnenej komunikácie pod vinicami tak, aby voda mala vytvorené koryto, upravila svoj smer
do koryta a nemala tendenciu natekať priamo do nižšie položených záhrad s domami. Táto voda následne
vyteká na cestu pri cintoríne a následne 100 m nižšie vteká do potoka.
-

Odstránenie odparkovaných áut z verejnej komunikácie, pasportizácia obce, treba prejsť celú obec,
kontaktovať Ing. Kubaljaka

Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 29/2018/05 zo dňa 05.09.2018
Pasportizácia obce – osloviť projektanta a podať informáciu do budúceho zastupiteľstva
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
-

P. Hunčaga – sa dopytoval ohľadom chodníkov po školu – informoval už v predošlom starosta

-

P. právnička informovala členov OZ – ohľadom sprenevery finančných prostriedkov Dariny Šťastnej, súd
momentálne vo veci nič nerobí, uvedené sa posúva na exekúciu do Banskej Bystrici

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
05.09.2018 o 19,25 hod.
zapísal(a) : M. Špačková
Dňa 05.09.2018 starosta obce Milan Lempochner

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

Dňa 05.09.2018 overil: Vladimír Čajkovič

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

Dňa 05.09.2018 overil : Peter Idešic

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

