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Z á p i s n i c a č.8/2018
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 20.12.2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : p. Vladimír Čajkovič
Overovatelia : pp. Veronika Budinská, Mgr. Martin Krebs
Rokovanie viedla starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková
Program – súčasťou zápisnice (pozvánka)
1. bod

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov, schválenie programu

Rokovanie viedla starostka obce p. Mgr. Ivana Juráčková, privítala všetkých členov na zasadnutí OZ,
otvorila rokovanie, skonštatovala, že OZ je uznášania schopné - sú prítomní 6 poslanci OZ, určila overovateľov
zápisnice : pp. Veronika Budinská, Mgr. Martin Krebs a zapisovateľku M. Špačkovú.
Na podnet poslanca p. Petra Idešica bol program doplnený o bod diskusia, nakoľko sa na rokovaní OZ
zúčastnili viacerí občania. Ďalej sa rokovalo podľa programu.
Program :
1.
Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2.
Návrh na vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
3.
Schválenie Plánu práce a akcií pre rok 2019
4.
Schválenie členov do komisií
5.
Záver
Zmena a doplnenie programu o bod Diskusia
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 47/2018/08 zo dňa 20.12.2018
OZ s c h v a ľ u j e predložený a doplnený program o bod Diskusia 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 Návrh na vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 48/2018/08 zo dňa 20.12.2018
Návrh Dôvodovej správy na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – ( príloha č. 2 )
Za predsedu bol navrhnutý p. Mgr. Martin Krebs
Za členov boli navrhnutí p. V. Markovics, p. P.Idešic
OZ schvaľuje Dôvodovú správu na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Za predsedu bol zvolený p. Mgr. Martin Krebs
Za členov boli zvolení p. V. Markovics, p. P.Idešic
OZ za : 6
proti :0
zdržal sa : 0
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3.bod Schválenie Plánu práce a akcií pre rok 2019 – ( príloha č. 3 )
Predniesol predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie p. Ing. Martin Krebs
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 49/2018/08 zo dňa 20.12.2018
OZ schvaľuje Plán práce a akcií pre rok 2019
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4.bod
-

Schválenie členov do komisií
Pred hlasovaním sa dopytoval poslanec p. Vojtech Markovics, ktorý predniesol, že p. Vladimír Čajkovič by
chcel byť členom stavebnej komisie.
P. Ing. I. Trteková sa vyjadrila, že by chcela v komisii odborníkov pre stavebné veci a ľudí, ktorí dlhé roky
pracovali v komisii a poznajú problematiku a preto, navrhuje komisiu takú, akú navrhuje.
O p. V. Čajkovičovi sa bude diskutovať neskôr.

Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 50/2018/08 zo dňa 20.12.2018
Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP:
Predsedkyňa – Ing. Iveta Trteková
Členovia : Ing. Andrej Farkaš, Ján Hanúsek, Ing. Jana Kmeťová, Ing. Iveta Krčmárová, Ing. Margita Šebová, Ing.
Ján Vršek, Ivan Mayer
Hlasovanie – viď príloha
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 51/2018/08 zo dňa 20.12.2018
Komisia finančná, zdravotno – sociálna:
Predsedkyňa – Veronika Budinská
Členovia : Ing. Daniela Lempochnerová, Ing. Ingrid Pätoprstá, Ingrid Pátková, Mgr. Dana Daxnerová
Hlasovanie – viď príloha
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 52/2018/08 zo dňa 20.12.2018
Komisia pre kultúru, šport a vzdelanie:
Predseda - Mgr. Martin Krebs
Členovia : Mgr. Oľga Fraňová, Ing. Elena Pošvancová, Peter Idešic, Vojtech Markovics, Juraj Darula, Miloš
Dugovič, Marie Špačková
Hlasovanie – viď príloha
OZ schvaľuje členov do jednotlivých komisií.
4. Bod

Diskusia

-

Do diskusie sa prihlásil p. Milan Lempochner, ktorý žiadal o informáciu, ohľadom valného zhromaždenia
BVS, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.12.2018 a pretože tam boli dosť dôležité veci a obec je akcionárom,
máme tam cez 10 000 akcií – 1 akcia 30,- €, kde sa malo odhlasovať záverečným hlasovaním. Žiada, či
bolo hlasované a čo tam bolo, nakoľko hrozí pokuta 3 mil. € a dotklo by sa to aj našej obce .

-

Odpovedala p. starostka Mgr. Ivana Juráčková, že boli odhlasované iba 3 body a následne jednanie bolo
prerušené, nakoľko mali dôležité jednanie, hlasovalo sa o tom, že sa jednanie prerušuje, nakoľko si musia
na valnom zhromaždení odhlasovať svoj rozpočet.
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Doplnil p. Milan Lempochner – nakoľko sme dôležitý akcionár, ak by to nebolo schválené, boli by
ohrozené naše dividendy. Ďalšie rokovanie sa uskutoční do konca roka.

- ďalej sa do diskusie prihlásila p. Beata Horvatová, ktorá informovala ohľadom parkovania vo vnútornom školskom
priestore a žiada, aby nájomníci neparkovali vo vnútorných priestoroch, pretože je to priestor školský - pre deti
a pre ich bezpečnosť. Rampa bude riešená v najbližších dňoch. Nájomníci parkujú vo vnútorných priestoroch
svojvoľne. Parkovacích miest je dosť a môže sa parkovať popri plote z vonkajšej strany. Ide o to, aby sa
nepoškodili osadené drahé stroje.
Smetiaky by sa mali dať zo Školskej ulice k vytvorenému otvoru, v tom prípade nemusia mať kľúče od rampy
smetiari. V areály športového dvora by sa parkovať nemalo. Realizácia končí v piatok, kedy sa osadí energy stroj,
ostatné sa dorobí v budúcom roku.
- ohľadom projektu TESCO – by sa mal realizovať v budúcom roku projekt bay - kino, je to prístroj, na základe
energie sa bude premietať rozprávka, všetko je o hlasovaní občanov Vinosad, jedná sa o zvučné meno občianky
Vinosad, do ktorého projektu by sme ju mohli zapojiť – je to Janka Keseg Štefeková – horská bicyklistka, ktorá sa
ohľadom projektu osloví. Mohlo by to byť realizované v lete budúceho roka. Projekt začína od konca januára
budúceho roka do konca februára 2019. Ohľadom projektu treba pripraviť osvetu.
- je podaný projekt vinárov
- projekt Wifi nebol podporený
p. M. Markovics – sa dopytuje, ako po finančnej stránke začíname hospodáriť
- odpovedal mu p. M. Lempochner s tým, že na účte by malo byť cca 140.000 tis. €, čo za 8 rokov nebolo, pretože
obec bola vždy v mínuse
5. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúca starosta Obce Vinosady p. Mgr. Ivana Juráčková poďakovala všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva, popriala všetkým pekné, pohodové, príjemné sviatky
a ukončila rokovanie dňa 20.12.2018 o 18,31 hod.

zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 20.12.2018 starostka obce Mgr. Ivana Juráčková

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

Dňa 20.12.2018 overila : Veronika Budinská

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

Dňa 20.12.2018 overil : Mgr. Martin Krebs

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

