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Z á p i s n i c a č.1/2019
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 13.02.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : Overovatelia : pp.Vladimír Čajkovič, Peter Idešic
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 7 poslanci OZ, určila overovateľov zápisnice :
pp.Vladimíra Čajkoviča, Petra Idešica a zapisovateľku M. Špačkovú.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
Plnenie uznesení
Schválenie volebného obvodu, volebného okrsku, určenie volebnej miestnosti pre Voľby prezidenta SR - I. kolo
16.marca 2019 a II. kolo volieb dňa 30.marca 2019
Schválenie volebného obvodu, volebného okrsku, určenie volebnej miestnosti pre Voľby do európskeho parlamentu,
konaných dňa 25. mája 2019
Rokovania komisií OZ
Rôzne
Diskusia
Záver

Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 01/2019/01 zo dňa 13.12.2019
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
K uvedenému dátumu neboli splatné žiadne uznesenia a ostatné sa priebežne plnia.
3.bod

Schválenie volebného obvodu, volebného okrsku, určenie volebnej miestnosti pre Voľby prezidenta SR - I.
kolo 16.marca 2019 a II. kolo volieb dňa 30.marca 2019

Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 02/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ schvaľuje 1 volebný obvod, 1 volebný okrsok, 1 volebnú miestnosť pre Voľby prezidenta SR I. kolo 16.marca 2019 a II.
kolo volieb dňa 30.marca 2019
OZ za : 7
proti :0
zdržal sa : 0
4.bod

Schválenie volebného obvodu, volebného okrsku, určenie volebnej miestnosti pre Voľby do európskeho
parlamentu, konaných dňa 25. mája 2019

Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 03/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ schvaľuje1 volebný obvod,1 volebný okrsok,1 volebnú miestnosť pre Voľby do európskeho parlamentu, konaných dňa 25.
mája 2019
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0
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Rokovania komisií OZ

Komisia pre šport , kultúru a vzdelávanie zasadala 16. Januára 2019 o 18.00 hodine.
Program prebehol s nasledovnými bodmi:
1.Pani starostka obce navrhla členov do Rady školy nasledovne :
- za Základnú školu – p. Peter Idešic
- za Materskú školu – p. Mgr. Martin Krebs
Stanovisko komisie : Komisia zobrala navrhnutých členov do Rady školy na vedomie
2. Riaditeľka MŠ p. Mgr. Oľga Fraňová oznámila, že Karneval pre deti MŠ sa uskutoční dňa 8.2.2019P. riad. ZS
Ing. Elena Pošvancová sa pripojila a oznámila, že Karneval pre deti ZŠ sa uskutoční 22.2.2019 v rámci školských
hodín.
Stanovisko komisie : Komisia uvedené zobrala na vedomie
3. Akcia Deň matiek, ktorá sa uskutoční v máji tohto roku, na návrh členov komisie, by sa mohla spojiť s Dňom
otcov – akcia by mohla byť pod názvom „Deň rodiny“, kde by sa spojili deti, rodičia, prípadne starí rodičia. Akcia by
sa mohla uskutočniť na väčšom priestranstve v sobotu napr. U Hrnčíra a podobne.
Stanovisko komisie : Komisia odporúča
4. V období od 21.1. do 17.2.2019 hlasujme za náš projekt v nákupnom centre Tesco Pezinok a pokúsme sa
získať až 1300,- €. Projekt je vedený pod názvom „Mami, oci, šliapnime do toho“. Spolu zorganizujme pre naše deti
BIKEKINO s rozprávkou na futbalovom ihrisku vo Vinosadoch.
5. Oslavy „Dňa detí“ ba sa taktiež mohlo spojiť na akcii celé rodiny
6. V mesiaci október by sa akcia „Deň úcty k starším – posedenie s dôchodcami“ a akcia „6. Ročník vo varení
gulášu, Vinosadský kotlík, Vinosadské jablkové dobroty a šarkaniáda“ mohla spojiť taktiež do jednej väčšej akie,
ktorá by sa uskutočnila v niektorú sobotu v mesiaci október.
7. V mesiaci december prebehne akcia „7. Vinosadské vianočné trhy spojené so súťažou vo varení kapustnice
s rozsvietením vianočného stromčeka, uvítanie príchodu Mikuláša a ohňostroj“.
8. Je podaná:
a) Výzva na telocvičňu – športová výbava, sociálne zariadenia
- infraštruktúra so spoluúčasťou
Ďalej sú podané ďalšie výzvy :
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu Kultúry 2018 z Bratislavského samosprávneho kraja s termínom
realizácie 31.3. – 30.9.2019 s názvom projektu „Vinosadské remeselné dvory, kde chceme zviditeľniť remeselníkov
žijúcich v obci a ich remeselnú zručnosť sprostredkovať aj širokej verejnosti. V obci pripravíme tradičné sviatky jari
_ Kvetnú nedeľu a pálenie Moreny spojenú s prezentáciou remesiel, včelárstva, spracovanie vlny, košikárstvo,
hrnčiarstvo a vinárstvo, kde by sa mohli otvoriť remeselné dvory pre verejnosť.
Požadovaná dotácia v čiastke 6 650,- €, spolufinancovanie 15,29%.
c) Výzva z 19.12.2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy
na podporu kultúry na rok 2019 - s cieľom stimulácie rozvoja kultúrneho života a umeleckej tvorby a sprístupnenie
kultúrnych hodnôt pre obyvateľov a návštevníkov kraja – podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia,
prezentácia tvorby (jednotlivci) , prehliadky, uchovávanie, rozvíjanie, prezentácia, propagácia a šírenie ľudovej
kultúry, umeleckej tvorby, výstavy v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, kultúrne podujatia, sprostredkovania kultúrnej
pamäte , remeselné dvory ako prezentácia pre ľudí a pod.
Minimálna a maximálna výška žiadanej dotácie v rámci jednej žiadosti je rovnaká pre všetky oblasti podpory.
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Ide o interval v rozmedzí 1.000 € - 8.000,- € v ktorom sa môže pohybovať žiadaná suma na projekty v rámci BRDS
na podporu kultúry. Žiadateľ o dotáciu je povinný spolufinancovať projekt, ktorý je predmetom žiadosti z tejto výzvy
a to vo výške 15% z celkovej hodnoty projektu.
d) Žiadosť o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu TURIZMU 2019 – v Obci
Vinosady plánujeme pripraviť kultúrny program – pálenie Jánskej vatry a Vinosadské remeselné dni, kde budú
prezentovať vo vinosadských krojoch miestny remeselníci včelárstvo, spracovanie vlny, hrnčiarstvo a vinárstvo. Na
účely aktivity bude zrekonštruovaný dvor obecného úradu, toalety a 400 ročná pivnica pod obecným úradom, ktoré
budú počas roka slúžiť širokej verejnosti na kultúrne podujatia organizované obcou.
Termín realizácie 01.03. – 21.12.2019.
Celkový rozpočet projektu 8 300,- €, požadovaná dotácia 6 600,- €, spolufinancovanie 20,4%.
e) Bol podaný projekt „Cyklotrasa – ekotrasa Modra – Vinosady“ – podpora doplnkovej infraštruktúry pre
skvalitnenie služieb cestovného ruchu na BSK Bratislava.
Cyklotrasa Modra – Vinosady je zámer, ktorý je súčasťou koncepcie BSK pre riešenie regionálnej siete cyklotrás.
Je vnesená do územného plánu BSK, mesta Modry aj Obce Vinosady. Riešený úsek trasy je súčasťou
vinohradníckej magistrály, ktorá bola vytypovaná aj pre štúdiu uskutočniteľnosti. Ide o trasu, ktorá je silno žiadaná
zo strany občanov – pravidelných a rekreačných cyklistov, ktorí by radi využívali alternatívnu dopravu. OZ má
záujem o realizáciu trasy s novou eko úpravou, lebo je nezjazdná.
Cyklotrasa – ekotrasa Modra – Vinosady je zámer, ktorý je súčasťou koncepcie BSK pre riešenie regionálnej siete
cyklotrás pre obyvateľov regiónu, aktívnych športovcov, zamestnaných aktívnych obyvateľov, detí, mládež, rodiny
s deťmi, návštevníkov, turistov, seniorov, študentov a žiakov dochádzajúcich do školy.
Termín realizácie 01.01.2019 – 30.11.2019, miesto realizácie Modra – Vinosady.
Cyklotrasa je súčasťou regionálnej siete Bratislavského samosprávneho kraja je zahrnutá v územnom pláne kraja,
ide o súťasť Vinohradníckej cyklotrasy od Bratislavy po Trnavu v časti na hranici s k.ú. Modra až po koniec k.ú.
Vinosady.
f) Projekt Požiarna zbrojnica – vybavenie, oprava vnútra, zvonka
p. riaditeľka MŠ požiadala o opravu fasády a prekontrolovanie strechy z dôvodu zatekania a k tomu spadajúcej
kotolne pre DH Vinosadka
- komisia zobrala na vedomie a po obhliadke dotknutých priestorov bude daný problém posunutý na finančnú
komisiu z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov
-

-

p. riaditeľka ZŠ – oznamuje, že knižnica je momentálne nefunkčná, treba výmena regálov, ktoré sú
nebezpečné pre jej užívateľov a prosí o jej vybavenie
p. starostka informovala o školení v Bratislave ohľadom cestovného ruchu, v rámci, ktorého by sa mohli
uskutočniť a prezentovať:
*vinári v rámci zelených oáz
*včelári – vínna réva
*pre deti MŠ a ZŠ – by sa mohli uskutočňovať medové raňajky – 20.5. je stanovený za svetový deň
včiel, 15.11. je stanovený – raňajky s medom – medové raňajky – osveta pre deti
*výstava starších a nových fotografií
*pouvažovať nad zachovaním Letečka pred Veľkou nocou, Kvetná nedeľa. Kultúrne podujatie by
mohlo byť tradíciou
p. riaditeľka ZŠ a R MŠ dáva návrh na zakupovanie poštových známok, batérií, žiaroviek a pod. drobného
nákupu ktoré by boli uskutočňované formou preddavkov v sume cca 50,- €/mesiac
R MŠ, ZŠ by boli radi v budúcnosti pri tvorbe rozpočtu
Vytlačiť štvrťročné plnenie rozpočtu z účtovníctva
Dodávať štvrťročne z účtovníctva platenie úhrad za školu a škôlku
Určenie pravidiel pri mimoriadnych udalostiach v prípade opráv a odstraňovania závad
Riaditeľky oznamujú, že sa cca tri roky platia nefunkčné pevné linky – treba ich zrušiť

9. Požiadavka na zastrešenie dreveného prístrešku pri bufete na futbalovom ihrisku
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10. p. R ZŠ oznamuje, že obdržali trampolínu – zvážiť, kde sa pri ihrisku osadí
11.osloviť obyvateľa obce p. Mačičáka ohľadom Dobrovoľného hasičského zboru, aby sa stal jeho vedúcim
Mgr. Martin Krebs - predseda komisie
Komisia zo stavebnej komisie zo dňa 14.01.2019 o 17.00 hodine na OcÚ Vinosady
Referovala p. Ing. Iveta Trteková – predsedkyňa komisie. Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala
nasledovnými bodmi:
1.
Územné konanie – novostavba 4 rod. domov v časti obytnej zóny Tále – osobne prezentovala
zámysel výstavby v uvedenej lokalite p. Repová
Stanovisko komisie : Komisia sa zoznámila s uvedeným zámyslom výstavby, s konštatovaním, že dňa 3.1.2019
prebehlo miestne zisťovanie na vydanie Územného rozhodnutia, nakoľko Obec Vinosady a účastníci konania
vzniesli zásadné pripomienky k vydaniu Územného rozhodnutia komisia odporučila, aby Spoločný stavebný úrad
Modra konal v súlade so zákonom č. 50/1976 s vysporiadaním sa uvedených pripomienok. Stanovisko Stavebného
úradu zatiaľ nebolo obdržané.
2.
Cyklotrasa Modra - Vinosady – Možnosť výstavby časti cyklotrasy v dĺžke 540 m na obecnom pozemku
1426 v kat. úz. Malé Tŕnie, osobne prezentovala p. Repová
Stanovisko komisie : Komisia súhlasí s vybudovaním , bolo vydané súhlasné stanovisko koncom roku 2018 pre
Občianske združenie, ktoré zabezpečí finančnú čiastku z dotácie BSK s následným vypracovaním PD.
3.
Žiadosť o vydanie ÚPI p. Štepánovej a p. Mosnej – žiadosť bola zaslaná dňa 26.11.2018, jedná sa
o možnú výstavbu rodinných domov na pozemkoch parc. čís.1184 a 1461 v kat. úz. Veľké Tŕnie. Odpoveď p.
Štepánovej bola odoslaná dňa 27.11.2018, s tým, že bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí OZ..
Stanovisko komisie: Komisia po oboznámení sa s uvedenou žiadosťou nesúhlasí s výstavbou na uvedených
pozemkoch z dôvodu, že nie sú zahrnuté v Územnom pláne obce na výstavbu.
Žiadosti p. Mosnej, Hájkovej a Vlaskovej – nová komisia bola oboznámená s uvedenými žiadosťami a berie na
vedomie zaslané odpovede, s ktorými súhlasí
4.
P. Valachovičová – žiadosť o odpredaj obecných pozemkov do osobného vlastníctva– žiadosť bola
na OcÚ zaslaná dňa 11.12.2018. Jedná sa o pozemky parc. čís. 248/147 ( 1 m2 ) a 248/148 ( 76 m2 )
v katastrálnom území Veľké Tŕnie. Odpoveď bola zaslaná dňa 21.11.2018, že žiadosť bude presunutá na najbližšie
OZ.
Stanovisko komisie : Komisia doporučuje OZ súhlasiť s odpredajom podľa § 9a, ods. 1, pís. c), zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí – stanovenie najnižšej ceny podľa znaleckého posudku, nakoľko sú o uvedený
pozemok dvaja záujemcovia.
5.
Obecná dažďová kanalizácia – prekládka mimo súkromného pozemku parcelnéčíslo1330 kat.
územie Veľké Tŕnie p. Halgaša
Stanovisko komisie : Predseda komisie p. Ing. Trteková informovala členov komisie o potrebe prekládky obecnej
dažďovej kanalizácie. Členovia komisie boli informovaní o jednaní, ktoré prebehlo dňa 9.1.2019 za účasti p.
Halgaša a majiteľov susedných pozemkov p. Hanúska a p. Huseinova. Komisia súhlasí so zápisom a závermi
jednania medzi jednotlivými účastníkmi – pokračovať v riešení presunutia na obecné pozemky, bolo uskutočnené
zameranie geodetom.
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Ing. Trteková informovala, že v súlade so zápisom zo dňa 9.1.2019 bolo vykonané polohopisné a výškové
zameranie navrhovanej dažďovej kanalizácie.
6.

Výzva na podporu športu a mládeže – Bratislavská regionálna dotačná schéma.

Stanovisko komisie : Predseda komisie informoval členov komisie o prihlásení sa na žiadosť o poskytnutie
dotácie. Po schválení navrhuje uvedené finančné prostriedky vynaložiť na opravu sociálnych zariadení v budove
telocvične. Bola vykonaná obhliadka skutkového stavu za účasti projektanta, ktorý spracoval situačný návrh
uvedenej rekonštrukcie.
7.
Výber projektanta na spracovanie PD na opravu chodníkov Modranská ulica a Modranská ulica pri
štátnej ceste
Stanovisko komisie : členovia komisie boli informovaní o ponukách na spracovanie PD na výstavbu chodníkov
v časti Modranskej ulice od kaštieľa po základnú školu a pri štátnej ceste od zástavky Modranská po odbočku pri p.
Fraňovi (projekt z petície od p. Hunčagu s manž. a občanov)
-

-

Doplnil p. Čajkovič – pýta sa, kto súhlasil zo stavebnej komisie za projektovú dokumentáciu, chodník sa
bez projektovej dokumentácie robiť nedá, chodníky sa v obci v minulosti nerobili, chodníky, ktoré sa robili
sa robili na ohlášku. Ďalej doporučuje, aby sa uvedený chodník rozdelil na tri časti, najprv by sa
zrealizovala jedna časť, potom druhá a postupne.
Doplnila p. B. Horváthová – vybuduje sa, opraví sa chodník – na súkromných pozemkov sa chodníky
nedajú robiť
P. Ing. I. Trteková - bez výziev, dotácie sa chodníky budovať nedajú – v projekte je zahrnuté všetko,
elektro, svetlo a pod. Je vyvolané stretnutie so Západoslovenskou distribučnou, aby vedenie išlo do zeme.
Bez schválenia PD sa nedá urobiť nič
Doplnil aj p. V. Markovics – nakoľko nevieme, čo to bude stáť, doporučuje, aby sa všetko vyčíslene
upresnilo.
P. T. Turiničová – doplňuje, že pri každej výzve je treba vydokladovanie vlastníctva a pozemky, ktoré sú
vo vlastníctve obce, treba dodržať určité právne kroky. Obec je odkázaná na malé dotácie, nakoľko sme
obec nad tisíc obyvateľov a nie sme obec nad 2 tisíc obyvateľov.

Dňa 29.1.2019 bola spracovaná výzva na predloženie cenových ponúk k spracovaniu PD na výstavbu
chodníkov. Ing. Trteková informovala, že na základe tejto výzvy boli predložené 3 ponuky. Z nich bola vybraná
firma Argus, ktorá ako jediná splnila požiadavky výzvy a preto komisia doporučuje OZ schváliť vybratého
projektanta k spracovaniu PD.
doplnila p. hlavná kontrolórka – v rozpočte nie je presne špecifikované na čo majú byť financie určené, ak
sa nesúhlasí, aby to bolo určené na projektovú dokumentáciu, treba tieto financie vyšpecifikovať.
p. starostka obce dala zahlasovať za zmenu rozpočtu ohľadom projektovej dokumentácie na výstavbu
chodníkov
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 04/2019/01 zo dňa 13.12.2019
Za zmenu v rozpočte ohľadom projektovej dokumentácie na výstavbu chodníkov
OZ za : 2

proti : 4

zdržal sa : 1

8. Výzva OPŽP – náhrada zastaralých spaľovacích zariadení
Stanovisko komisie : Predseda komisie p. Trteková informovala členov o možnosť prihlásenia sa na uvedenú
výzvu ( v apríli 2019) a navrhuje, aby po jej schválení boli finančné prostriedky použité na rekonštrukciu
vykurovacieho zariadenia a el. inštalácie v MŠ.
Doplnenie za obdobie od 14.1. do 11.2.2019 - Zasadanie stavebnej komisie dňa 11.2.2019
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9. Žiadosť o odpredaj pozemkov : Žiadosť predložil Ing. Ján Vršek, jedná sa o pozemky parc. čís. 248/147
a 248/148 v kat. úz. Veľké Tŕnie, ktoré chce odkúpiť do osobného vlastníctva.
Stanovisko komisie: Komisia doporučuje OZ súhlas s odpredajom podľa § 9a, ods. 1, pís. c), zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí.
Na zasadaní komisie dňa 11.2.2019 boli prejednávané uvedené body, ktoré vyplývali zo stavebnej činnosti
od začiatku roku 2019:
1.

starostka obce predložila návrh úpravy priestoru za budovou OcÚ so zámyslom - plánom vybudovania
oddychovej zóny, súčasťou uvedeného zámyslu - plánu bola žiadosť o drobnú stavbu prístrešku, ktorá
bola zaslaná na príslušný stavebný úrad Modra.

predseda komisie informoval o technickom stave čističky odpadových vôd ( ČOV ) pre Obec Vinosady. Bolo
konštatované, že ČOV na základe písomného hodnotenia prevádzkovateľa firmy Hydrotech za rok 2018 je
zaťažená na 91% čo vytvára v najbližšom období potrebu jej rekonštrukcie. Táto je potrebná pre zabezpečenie
odkanalizovania nových obytných zón Bolešky I, a zóny 4r, ktorá je navrhnutá v Územnom pláne obce.
Rekonštrukcia je potrebná aj z dôvodu plánovanej výstavby časti kanalizácie na ulici Modranská, kde sa plánuje
napojiť celkom 16 domov. Po audite sa dozvieme, čo môžeme očakávať. Táto časť kanalizácie by sa budovala
z peňazí Envirofondu, o ktoré obec požiadala v októbri minulého roku. Výsledok, či dotáciu dostaneme ešte
nevieme.
Na stretnutí zo zástupcami fy Hydrotech sme sa dohodli na vykonaní auditu technického stavu jestvujúcej časti
čističky, po ktorom sa dozvieme, čo môžeme očakávať.
2.
-

P. V.Čajkovič požaduje, či je určená nejaká kompetentná osoba, alebo nejaký tím – čistička by mala
utiahnuť aj viacej – žiada, kto sa k tomu vyjadril a kto uvedené vypracoval

-

Vyjadrila sa aj predsedkyňa stavebnej komisie, ktorá sa vyjadrila, že obdržala papier od pracovníčky
Hydrotechu p. Forgovej, ktorá má na starosti technické veci ČOV za rok 2016, 2017, 2018 ohľadom
kapacity ČOV a nespochybňuje dokument, ktorý obdržala. Iné látky ďaleko prekračujú – na ČOV idú
vysoko agresívne splaškové vody, a objemová kapacita + iné komponenty sú závislé na týchto látkach.

3.

Bola prerokovaná žiadosť na vybudovanie čističky odpadových vôd k novostavbe rodinného domu p. Ing.
Hanakovičovej. umiestneného na pozemku parc. čís. 117 a 118/1 v kat. úz. Malé Tŕnie. P. Mayer
informoval, že spôsob napojenia na obecnú kanalizáciu bol Ing. Hanakovičovej zamietnutý zo strany
Povodia Dunaja. Na základe uvedenej informácie komisia žiada predložiť toto zamietavé stanovisko.
P. Mayer – do dohovore s p. Hanakovičovou, nakoľko jej stavba súri, žiada o kladné stanovisko
k uvedenej stavbe

4.

Predsedkyňa komisie informovala o potrebe vykonania revízií elektro vo všetkých objektoch, ktoré sú vo
vlastníctve obce a následnom odstránení zistených nedostatkov.

5.

p. Mayer informoval členov komisie o snahe získať informáciu z Odboru výstavby a bytovej politiky OÚ
Bratislava ( bývalý Krajský stavebný úrad ) kedy bude schválený Územný plán obce, ktorý bol predložený
dňa 14.12. 2018. Po jeho schválení a odoslaní na Obec Vinosady bude daný do platnosti formou
schváleného VZN obce

6.

Starostka obce informovala o stretnutí občanov ( účastníkov konania ) s konateľom p. Mácsom v súvislosti
s plánovanou výstavbou obytnej zóny Bolešky I. Na výstavbu obytnej zóny Bolešky I bolo vydané
právoplatné územné rozhodnutie v mesiaci august 2018

k bodu 7 :
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Vyjadril sa p. Macs – aby bolo uvedené riešené po právnej a faktickej stránke, nie emociálne. Výstavba je riešená
na základe územného rozhodnutia zo 14.9.2018, súčasťou územného rozhodnutia je kompletná celá technická
dokumentácia aj s technickými správami, pripojenia, spôsob napojenia, kapacity a pod. Hodnotiť sa má to, čo
skončilo a to čo prebieha. Starosta presne vedel, akým spôsobom má získať finančné prostriedky na rozšírenie
ČOV + poplatok za rozvoj obce – presne bolo všetko zrátané t.j. 42 – 50 tis. € na rozšírenie čističky, obec by
hľadať financie vôbec nemusela. Vynútené finančné prostriedky na rozvoj obce sú niekoľko tisíc euro. Spomalenie
dopravy, napojenie vodovodu a pod. to sú všetko vynútené investície, ktoré sú vyžadované, všetky podrobnosti sú
v technickej správe ... konanie trvalo 6 mesiacov. Taktiež jednal aj s p. Forgom, ktorý – nedá sa určiť, dá sa
odhadnúť. Oni sami nevedia presne, odhad bol na základe p. Ing. Lempochnerovej kapacita ČOV 104%, teraz je to
75 - 91 %. Právoplatnosťou stavebného povolenia sa ihneď stáva poplatkom za rozpoj obce. Ale domy, ktoré budú
stavať, budú dostavané cca o dva roky.
K uvedenému sa dopytuje p. V. Čajkovič – ako sú vyriešené prípojky na kanalizáciu, dobudovanie ČOV by malo
byť z fondu bývania doriešená, veľká čiastka tam chýbať nebude zo strany obce.
Finančná komisia- predniesla predsedkyňa komisie p. Veronika Budinská :
1.Predsedkyňa FK predniesla návrh na doplnenie nových členov FK - Mareka Nemčeka a Ing. Ľubomíru
Zápražnú, ktorí už dlhšie pracovali v komisiách a obecnom zastupiteľstve
Stanovisko FK:
FK doporučuje schváliť rozšírenie finančnej komisie o dvoch členov Mareka Nemčeka a Ing. Miroslavu Zápražnú
Hlasovanie za dvoch nových členov do finančnej komisie
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 05/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ rozširuje finančnú komisiu o členovp. Ing. Ľubomíru Zápražnú a Mareka Nemčeka
OZ za : 6

proti : 1

zdržal sa : 0

Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 06/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ rozširuje finančnú komisiu o člena Mareka Nemčeka
OZ za : 4

proti : 1

zdržal sa : 2

Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 07/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ rozširuje finančnú komisiu o členkuIng. Ľubomíru Zápražnú
OZ za : 5

proti : 0

zdržal sa : 2

2.FK na základe zistenia o neoprávnene vyplatenej nevyčerpanej dovolenke bývalého starostu obce a následným
zistením o navýšení platu o 40% v rokoch 2017 a 2018, sa zaoberala kontrolou nároku a výpočtu preplácanej
dovolenky a platu starostu v období 2014-2018 a následne súlad s platnou legislatívou. Na základe zistených
skutočností FK požiadala o vyjadrenie právnej zástupkyne.
Vyjadrenie právnej zástupkyne obce JUDr. Ľ. Lorencovejk nároku a výpočtu preplácanej dovolenky starostu v
období 2014 – 2018 (zo dňa 5.2.2019):
Stanovisko k náhradám a za nevyčerpanú dovolenku starostovi obce
V zmysle ustanovenia §2 ods.2 zákona 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov a primátorov miest, (ďalej len zákon 253/1994 Z.z.) „náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno
starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom
rozhodlo obecné zastupiteľstvo“
V danom prípade ide o špeciálny zákon, nie je to odkaz na ustanovenie zákonníka práce, a teda
podmienkou poskytnutia náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku je rozhodnutie obecného zastupiteľstva.
Preplatená náhrada na nevyčerpanú dovolenku za rok 2015 schválená rozhodnutím obecného zastupiteľstva,
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uznesením č. 43/2016/06 zo dňa 7.12.2016 a za rok 2016 schválená rozhodnutím obecného zastupiteľstva,
uznesením č. 26/2017/06 zo dňa 13.12.2017 bývalému starostovi patrí v plnom rozsahu.
S ohľadom na uvedené odporúčam, aby o nevyčerpanej dovolenke bývalého starostu za rok 2017
a 2018 obecné zastupiteľstvo rozhodlo v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z.z.
V prípade negatívneho rozhodnutia je možné požadovať od starostu, ktorému skončilo funkčné obdobie prípadné
vrátenie vyplatených finančných náhrad.
Stanovisko k platu starostu :
Podľa § 4 ods.3 zákona 253/1994 Z.z. „Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa
tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 odst.1“ teda plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1 t.j. v danom prípade násobok vo výške 1,98.
Podľa ods.2 tohto zákona plat starostu nemohol byť nižší, ako je násobok 1,98. Obecné
zastupiteľstvo však mohlo rozhodnutím tento plat zvýšiť až o 70%.
Keďže v roku 2017 a v roku 2018 obecné zastupiteľstvo neprijalo žiadne rozhodnutie o zvýšení platu
starostu, patril starostovi plat iba podľa ustanovenia §3 ods.1 zákona 253/1994 Z.z. časová verzia účinná od
05.03.2016 do 30.11.2018, plat, ktorý je súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok a násobku podľa § 4 ods.1. Násobok predstavoval výšku 1,98 a od 1.12.2018 je násobok vo výške 2,20.
Z uvedeného vyplýva, že na prijatie platu starostu pre rok 2017 a 2018 nebolo potrebné prijať
rozhodnutie, ale o zvýšení áno. Zvýšenie platu starostu o 40% schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č.
13/2016/02 zo dňa 13.04.2016 na rok 2016.
2.1.FK doplňuje:
k preplateniu nevyčerpanej dovolenky- právna zástupkyňa doporučuje vo svojom stanovisku novému
zastupiteľstvu dodatočne rozhodnúťuznesením OZ o preplatení nevyčerpanej dovolenky bývalého starostu za
rok 2017 a rok 2018 a doplňuje, že v prípade negatívneho rozhodnutia je možné požadovať od starostu, ktorému
skončilo funkčné obdobie vrátenie vyplatených finančných náhrad.
FK doplňuje podmienky na preplatenie nevyčerpanej dovolenky:
-vznikol nárok na dovolenku
-nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca kalendárneho roku
-ak o tom rozhodlo OZ
Nakoľko OZ o tom nerozhodlo, preplatenie nevyčerpanej dovolenky bolo neoprávnené(jedná sa približne o sumu
cca 5 tis. €).
Stanovisko FK:
FK doporučuje neschváliť preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2017 /10dní/
FK doporučuje neschváliť preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 /27,5dňa/
-

doplnila p. právna zástupkyňa, že nevyčerpaná dovolenka za rok 2018 za môže schvaľovať až v roku
2019

2.2.FK doplňuje:
o neoprávnenom navýšení platu o 40% bývalému starostovi v roku 2017 a v roku 2018:
Na základe zistenia FK ,že v rokoch 2017a 2018 nebolo prijaté uznesenie o navýšení platu starostu o 40%
konštatuje, že starostovi patril iba základný plat podľa zákona 253/1994Z.z
FK odporúča pani starostke na základe vyjadrenia právneho stanoviska právnej zástupkyne JUDr. Ľ. Lorencovej:
zabezpečiť vyčíslenie rozdielu neoprávnene vyplatenej mzdy za rok 2017 a 2018,opraviť odvodové a daňové
povinnosti a následne vyzvať bývalého starostu o vrátenie nezákonne vyplatených finančných prostriedkov
obce(jedná sa približne o sumu 17 tis. €.)
Vyjadrenie bývalého starostu p. Milana Lempochnera k uvedenej problematike – uráža ho, keď sa hovorí
o nepreplatení dovolenky, v žiadnom prípade to nie je pravda, v prvom rade nie neoprávnene, odovzdal úrad
finančne zdravý tak, ako nikto predtým, mrzí ho a doplňuje, že: od 1.1.2016 novela zákona 377/2015 o odmenách
starostov a primátorov, kde v § 4 sa vypúšťa odsek 4 a 9, ktorý hovorí, že od 1.1.2016 nemusí starostovi plat
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schvaľovať OZ , je to neplatné, hovorí o tom zákon č. 377/2015 – nemajú pravdu, mení sa jedine vtedy, keď sa plat
starostu znižuje alebo zvyšuje, odovzdal úrad so 140 tis.€ + všetkými dokumentáciami
- čo sa týka preplatenia dovolenky, každý rok mal OZ dovolenku schválenú.
Ďalej býv. starosta obce – OZ nemusí dodatočne schvaľovať - neschvaľuje dodatočné preplatenie
nevyčerpanej dovolenky za rok 2017, práve teraz nie, keď mu skončil mandát, tak dovolenka je preplatená.
Finančná komisia nechce preplatiť dovolenku, ktorá mu náleží. Navyše nechce nikoho okradnúť.
-

-

Doplnila predsedkyňa finančnej komisie p. V.Budinská, že podľa zákona o preplácaní nevyčerpanej
dovolenky musí spĺňať tri veci a predošlé zastupiteľstvo o tom nerokovalo, uvedené sa bude riešiť
s p. právničkou.
Doplnil, p. Čajkovič, že k uvedenému sa malo vyjadriť predošlé OZ
Taktiež sa pripojil aj p. Markovics v tom istom znení
Občania sa dopytovali, prečo nikoho nezaujíma spreneverenie finančných prostriedkov p. Šťastnou
Pripojila sa aj p. B. Horvatová – ktorá poukazuje na to, že finančné prostriedky sú verejné a treba si
dávať pozor, kam prostriedky idú, taktiež poukázala aj na D.Šťastnú
P. V. Budinská sa vyjadrila k zostatku 140 tis.€ na účte obce, že z toho cca 90 tis.€ sú peniaze
geofondu, s ktorými by obec nemala disponovať, sú to peniaze bytovky.

FK doporučuje neschváliť preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2017 /11dní/
Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 08/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ za : 2

proti : 4

zdržal sa : 1

OZ dodatočne schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi za rok 2017
FK doporučuje neschváliť preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 /27,5 dňa/
Hlasovanie č. 9
Uznesenie č. 09/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ za : 2

proti : 5

zdržal sa : 0

OZ dodatočne schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi za rok 2018
3.Kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce- futbalisti
FK nazáklade dokladov predložených za rok 2018 z poskytnutia dotácie z rozpočtu obce futbalovému klubu OFC
014 Vinosady konštatuje, že predložené doklady nie sú v súlade s VZN č. 2/2014 a doporučuje OZ :
zatiaľ neposkytnúť dotáciu pre rok 2019 a vyzvať futbalový klub o predloženie relevantných dokladov v zmysle
VZN2/2014 a navrhujú predĺžiť týmto dobu ročného zúčtovania (pôvodne vo VZN do 31.1.2019) do konca februára
t.j. do 28.2.2019 a zároveň požadujú OFC o predloženie popisu využitia dotácie na rok 2019 v zmysle VZN 2/2014,
kde sa hovorí , na čo budú financie využité... VZN č.2 § 4 ods.4 písm. e/ “popis projektu, podnikateľského zámeru
alebo pripravovanej aktivity, jeho ciele a prínosy pre obec,štruktúru nákladov a štruktúru zdrojov financovania,
v prípade podnikateľského zámeru aj odborný ekonomický predpoklad návratnosti“
- Doplnil p. V. Čajkovič – nemôže sa k uvedenému momentálne vyjadriť, treba si sadnúť a uvedené
predebatovať – podotýka, aká môže byť z uvedeného VZN návratnosť, pýta sa, prečo to nebolo
kontrolované v minulosti ?
- Doplnila p. V.Budinská -v minulom období bolo všetko prezentované ako skontrolované a správne
vyúčtované
- Doplnila p. starostka, že uvedené finančné prostriedky treba vydokladovať, kde sú vydokladované
samé pohonné hmoty, rukou dopísané čiastky a toto treba obhájiť pred finančnou komisiou – doklady
nie sú relevantné
- P. hl. kontrolórka prosí do termínu vyúčtovania, aby sa odhlasovalo predĺženie termínu, nakoľko
termín vyúčtovania bol do konca januára 2019
Hlasovanie č. 10
Uznesenie č. 10/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ súhlasí s doplnením vyúčtovania dotácie pre rok 2018 OFC 014 Vinosady a predĺžením termínu do 28.2.2019
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zdržal sa : 0

4.Schválenie príspevku pre SZPB - Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
FK doporučuje –neschváliť príspevok pre SZPB
Hlasovanie č. 11
Uznesenie č. 11/2019/01 zo dňa 13.12.2019
OZ neschvaľuje finančný príspevok Protifašistickým bojovníkom
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 1

5.FK predkladá návrh rokovacieho poriadku a doplnenie o škodovú komisiu
FK preberala na svojom zasadnutí nový rokovací poriadok komisií a iných poradných orgánov Obce Vinosady
a v tej súvislosti nutnosť vyriešiť škodovú komisiu.
Stanovisko FK : FK doporučuje schváliť predložený návrh rokovacieho poriadku komisií a iných poradných
orgánov Obce Vinosady s doplnením o škodovú komisiu - to znamená v čl.2 bod 2, pod bodom 2. doplniť slovo
škodová./ Komisia finančná, zdravotno - sociálna a škodová/
A následne FK doporučuje Obecnému zastupiteľstvu zrušiť štatút škodovej komisie z roku 2000.
Na základe námietok p. Čajkoviča ohľadne pripomienok k novému rokovaciemu poriadku a pre nedostatok času
na preštudovanie nového rokovacieho poriadku, sa tento bod presúva do ďalšieho rokovania OZ.
Dopĺňa sa iba slovíčko - škodová komisia.
Hlasovanie č. 12
Uznesenie č. 12/2019/01 zo dňa 13.12.2019
Rozšírenie finančnej komisie o názov škodová – ktorá bude znieť - Komisia finančná, zdravotno-sociálna a škodová
OZ za : 7
proti : 0
zdržal sa : 0

Uvedený bod –rokovací poriadok-sa presúva do ďalšieho zasadnutia OZ.
4. Rozšírenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o prešetrovanie
sťažností – presúva sa do ďalšieho zasadnutia OZ
6.Sabuž – centrum voľného času Modra
Stanovisko FK: nedoporučuje schváliť finančný príspevok - presunutie do ďalšieho OZ
-

Chodia tam aj naše vinosadské deti, nie je to štátne zariadenie, je to súkromné zariadenie
Obec požiadala o predloženie na čo budú prostriedky využité, zaslali zmluvu, kde nebolo určené na
čo finančné prostriedky budú použité, nebola ani suma, ani koľko deti, malo by to byť uvedené presne

FK sa dohodla presunúť do ďalšieho zasadnutia finančnej komisie doriešenie uplatnenia VZN 5/2012 o miestnej
dani za ubytovanie a VZN 3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, pokračovať v diskusii
ohľadne zmeny poplatkov v MŠ a ŠKD.
6.Bod

Rôzne

- p. starostka – k 8.marcu MDŽ – zabezpečenie kultúrneho programu súborom Animatus, súbor Magdalénka z
Modry a pod. za sumu 100,- € predstavenie, by mohlo byť v telocvični, zakúpenie kvetín, uctenie si žien
- ďalej sa prihlásil p. M.Lempochner, ktorého mrzí, že sa prezentujú veci tak ako sa prezentujú, ohľadom
neoprávnených finančných prostriedkov, vždy sa snažil, aby sa prostriedky pre obec šetrili, prosí p. starostku, ktorá
sa zúčastňuje na stretnutiach ZMOMRu – Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu, aby sa rozprávalo
bývalým kolegom, aby sa likvidovali vinohrady, vyhodenie p. Čajkoviča, resp. sa zrušila s ním zmluva – p. Čajkovič,
zrušil zmluvu sám, koncom roka bude požadovať, koľko bude uvedené obec stáť, ďalej žiada informáciu, o pomoci
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obciam o čom p. Šefčovič nám chce pomôcť, ďalej žiada o vysvetlenie o účasti na Agrokomplexe v Nitre, kde bol
seminár o vode a kanalizácii, je pravdou, že obce do 2 tisíc obyvateľov nemajú nárok na vybudovanie kanalizácie,
ako to vyzerá s vodou a kanalizácie
p. starostka oponovala, že nie je pravdou, že by takého veci rozprávala, čo sa týka facebooku, je jej cieľom, aby
občania boli informovaní, vedeli o aktivitách, vzdelávanie považuje za nevyhnutnosť, čo sa týka projektu je podaný
na envirofond – znovu bola podaná Výzva, návšteva Agrokomplexu je pre starostov a primátorov zdarma, auto
bolo použité súkromné, bez nároku na preplatenie,
doplnila predsedkyňa stavebnej komisie p. Trteková – čo sa týka o kanalizácii, veľa toho povedané nebolo viac boli
prezentované odpady, bude novelizovaný zákon o odpadoch, od roku 2020 bude potrebné vydokladovať, akým
spôsobom sa vyvážajú žumpy s účinnosťou, v roku 2019 za rok 2018 sa bude môcť dokladovať, akým % obce
triedia odpad. Viac sa rozprávalo o vode na Žitnom ostrove a v Podtatranských oblastiach, ohľadom kontaminácie
spodných vôd. Taktiež sa zaoberali splaškovými kanalizáciami, veľkými čističkami odpadových vôd. Neboli
konkrétne informácie.
p. M.Lempochner dodal ohľadom podaných projektov – ráta sa s opravou chodníkov, ČOV, telocvičnou, chodníkmi,
keď sa všetko zráta tak 100% rozpočet stačiť nebude, na ktorý treba pozerať.
-

Ohľadom projektov, preto sa ich podáva viacej, nie všetky budú schválené, až podpísaním zmluvy sa
rozhodne, ktorý projekt bude a ktorý nie. Zvyšuje sa tým šanca, keď je podaných viacej projektov, že
niektorý z nich prejde. Snáď sa finančné prostriedky podarí získať. Môže vzniknúť aj zníženie dotácie
na projekt. Až podpisom zmluvy sa rozhodujeme, že ideme projekt realizovať, môžeme podporený
projekt aj odmietnuť.

-

Zapojila sa p. T.Turiničová, ktorá oznámila, že podali projekt na BSK – Vinársky - Vinosadský náučný
chodník, ktorý prešiel do schvaľovacieho procesu, bol podaný obcou v 10/19 do druhého kola, ďalej
zelené oázy – na obec bol zaslaný projekt e-mailom – 2. kolo je otvorené do piatku, či bol projekt
podaný.Obec to neschválila – viac sa tomu venovať nebudú. Čo sa týka projektov zastávok, sme
vinohradnícka obec – venujme sa prioritne tradíciám, ktoré sú tu. Šanca získavania financií je veľmi
malá. Taktiež sa venuje projektom, ktoré sú časovo náročné a zdĺhavé. Taktiež má veľké skúsenosti
s projektami či už pre školu alebo pre obec. Nenárokujú si žiadnu odmenu, aj keď ich to stojí tiež
nemálo financií. Projekty ktoré podala aj s p. B Horváthovou – teraz beží projekt pre deti „Bike kino“ .
Bolo prisľúbené, že áno, projekt Bike kino bude starostkou podporené – je to bicyklové zariadenie,
kde deti budú pozerať rozprávku a rodičia budú vyrábať elektrinu. Bude to verejný prísľub. Zatiaľ je to
tak, že projekt za ktorý sa hlasuje : na 1.mieste je Pezinok, Bike kino je na druhom a projekt kroje je
na treťom.

-

Odpoveď starostky obce – nie nebol, prišla informácia, ktoré projekty boli postúpené, zelené oázy p.
Turiničovou boli podané skôr, ako bola starostkou, o projekte ani nevedela, až dodatočne z FB.
Zámerov je veľmi veľa. Občianske združenie Dlhovekosť podáva v I. kole – Lipová rodová alej, prešla
do druhého kola, akým spôsobom bude obec na tomto projekte participovať, prečo nebol projekt
posunutý jej projekt v zelených oázach, ale bol podporený projekt Lipová alej. Odpoveď starostky obec nemá spoluúčasť na projekte rodová lipová alej.

-

Odpovedala starostka – Občianske združenie je združenie ľudí, ktorí chcú prínos pre obec a stanovy
tohto združenia sú, že sa podieľajú na rozvoji obce .Je to projekt, že sa bude dokončovať Rodová
lipová alej, kde treba vysypať cestu kamením, druhá časť je na vymaľovanie zastávok – propagácia
vinárstva na vrchných zastávkach a včelárstvo na spodných zastávkach. Ide o projekt občianskeho
združenia, ktorého starostka štatutárom nie je. Celý projekt je zameraný na to, aby sa pomohlo obci.
Zelené oázy sa písali ešte, keď starostka ešte nebola vymenovaná , ale už zvolená , je písaný so
zámerom prínosu pre obec. Tieto grantové schémy dobre pozná, vie ich získať. S tým, že cez deň je
v práci a po večeroch píše projekty, koľkokrát tak, že sa odnášajú večer ešte na poštu do Pezinka
alebo do Bratislavy, kde je otvorené dlhšie, písané sú s tým, aby sa peniaze do obce priniesli.

-

Čo sa týka projektu BIKE KINO je robený so spoluúčasťou obce, pomoc je prisľúbená, tabuľky sú
osadené, rampa je osadená. Projekt môže podať hocikto napr. oz , obec. Návrhy sa môžu podávať.
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Doplnil predseda kultúrnej komisie p. Martin Krebs, že na komisii sa o tomto projekte rozprávalo a nič
v tomto zmysle nebolo povedané.

Ďalej sa zapojila obyvateľka obce p. Andrea Jedličková z Modranskej ulice, ktorá nerozumie tomu, prečo
sa na obecnom zastupiteľstve medzi sebou bojuje, nevie čo sa v predchádzajúcom období dialo, boli tu všetci,
treba ustanoviť limit na príspevky, na verejné rokovania sa treba dobre pripraviť právnicky a zdá sa, že viacerí
neboli dobre pripravení. Vyjadrila sa aj ohľadom nevyčerpanej dovolenky bývalého starostu a dúfa, že
zastupiteľstvo nebolo nikým nahrávané.
Taktiež víta chodníky v obci, v prípade ich realizácie treba osloviť občanov.
Treba dobudovať čističku a napojiť všetky domy, ktorá zastupuje nespokojných občanov obce, ktorí
podávajú sťažnosť na spoluobčanov, ktorí svojím konaním znepríjemňujú život a bývanie v našej obci. V dôsledku
toho dochádza k nezákonnému vypúšťaniu žúmp do obecného potoka, k vypúšťaniu kvasníc od miestnych vinárov.
Nielenže sa šíri neznesiteľný smrad, ale dochádza aj k znečisťovaniu životného prostredia, čo je v rozpore so
zákonom o vodách, ČOV. Povinnosť zákonného nakladania s odpadovými vodami určuje zákon č.364/2004 Z.z.
(Zákon o vodách). Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd (§36, ods.15).
Obce majú možnosť určiť, ako nakladať so splaškovými vodami a to prostredníctvom všeobecne-záväzných
nariadení a taktiež riešiť priestupky pri nedodržaní nariadenia.
Týmto žiadajú o vytvorenie VZN a zverejnenie aj prostredníctvom písomnej formy, ktorá bude doručená
do každej domácnosti, aby sa zabezpečila dôsledná informovanosť o uvedenej skutočnosti. K sťažnosti prikladajú
fotodokumentáciu (rúry vyúsťujúce zo súkromných pozemkov do potoka) a žiadajú o odstránenie tých, ktoré sú
napojené na žumpy a septiky, prípadne sú cez ne vypúšťané kvasnice, či iný odpad.
P. starostka odpovedala, že chápe občanov a sťažnosť je plne oprávnená. VZN o vypúšťaní zatiaľ nie je,
v krátkej dobe sa VZN budú plniť a berie pripomienky na vedomie.
-

Priority : dobudovanie ČOV, vybudovanie chodníkov v obci aj po častiach.

-

P. Hunčaga sa dopytuje, čo sa bude robiť s parkovaním áut na miestnych komunikáciách v akom je to

stave
Odpovedala p. Ing. I. Trteková - touto otázkou sa zaoberalo už aj minulé zastupiteľstvo, s pasportizáciou
sa plánuje – vyriešiť zelené plochy s parkovaním, riešenie s dopravným inšpektorátom
-

P. E. Pinterová sa dopytuje, ohľadom rozviazania zmluvy s p. Čajkovičom – osvetlenie, kto to bude robiť

-

P. starostka - objednali sme opravu cez Profi elektro Modra

-

Vyjadril sa p. Čajkovič – vysvetľuje prečo ukončil prácu s obcou :

Od roku 2005 ešte za starostu p. M. Achbergera – mal zmluvu na práce elektro, výškové práce, údržbu
kotlov, inštalačné práce, rozhlase a plynofikácie
-

Pri nástupe nového vedenia – nesvietilo svetlo na Modranskej ulici – bola porušená zmluva, bol
objednaný druhý plošinár, obec to vyriešila sama. Pre Vianocami nesvietilo na Modranskej ulici, ktoré sa opravilo
bez vedomia p. Čajkoviča. Na základe toho, keďže sa na to nemohol pozerať, rozviazal s obcou Zmluvu
o službách od roku 2005, práca je ukončená.
-

Čo sa týka pinpongového a futbalového klubu – sú obecné. Ohľadom Plesu športovcov - chce povedať
občanom, že si telocvičňu uhradil, 100,- €. P. starostka ho vyzvala, že je to veľmi malá čiastka za prenájom,
pretože cca pri 3.000,- € zisku je to malá čiastka, nakoľko to nie je športová aktivita
-

-

Žiada o predloženie čiastky od materskej školy, ktorá poriadala karneval za prenájom telocvične.

-

Oponovala mu p. riaditeľka materskej škôlky, že to nie je to isté

Ďalej pokračoval p. Čajkovič - včera na facebooku bolo vyvesené občiankou, že po športovom plese bolo
pred smetiakmi veľa neporiadku. P. Čajkovič tvrdí, že telocvičňa bola uprataná, plasty boli roztriedené, neporiadok
uprataný, po fajčiaroch osobne ručne poupratovala p. A. Jedličková.
-

- P.Čajkovič - stavebná komisia riešila – dažďovú kanalizáciu – kanály by mali ísť po povrchu
- Čo sa týka obecných novín – futbal má na starosti p. Čajkovič a nie p. Idešic – chcel by dať príspevok do obecných

novín – čo sa týka stavebnej komisie, na ktorej sa zúčastnil, občania, ktorí volili toto zastupiteľstvo, ide sa meniť
rokovací poriadok – v čl.7 bod 10 – zasadnutie komisií je v zásade neverejné. Na to OZ má právomoc. Pýta sa
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poslancov, prečo treba toľko členov komisií, osobne sa odmien vzdáva. A prosí členov komisií o oboznámenie, kto
sa vzdáva odmien.
- Reagovala p. starostka :
- Čo sa týka plesu p. Čajkovič, poslal po p. Béberovej 100,- € - k objednaniu telocvične – telocvičňa má slúžiť hlavne

na športové účely, p. starostka nie je proti futbalistom, chce aby v obci bolo čo najviac kultúrnych podujatí.
Považovala p. Čajkoviča za organizátora preto, pretože najprv prišiel na úrad p. Čajkovič, potom prišiel aj s p.
B.Horvatovou – myslí si, že by bolo v poriadku, aby sa telocvičňa, ktorá patrí obci využívala hospodárne. Pri
telocvični je bufet, ktorý čerpá energie na to, aby sa ponúkalo občerstvenie, bufet je postavený bez stavebného
povolenia, bez akéjkoľvek ohlášky, teda nič neexistuje, taktiež nie je žiadne prevádzkovanie bufetu, ani povolenie
hygienika na bufet. Prosí, aby sa tieto veci dali do poriadku. V prípade kontroly : aby bola nájomná zmluva
o využívaní energií, ako sa čerpajú a prenajíma uvedený priestor. Chráni využívanie a financie obce. Keďže nie je
žiadna zmluva, aby bolo všetko v poriadku. Každý si po akcii neporiadok po sebe uprace.
- Keď sa dopytovala p. Čajkoviča, vie si vyrátať, keď príde cca 80 – 100 hostí, že bude určitý príjem.
- P. Martin Krebs vyzval p. Čajkoviča, aby neskákal do hovoru p. starostky, aby vniesol do uvedeného zasadnutia

kultúru
- Pokračovala p. starostka : tiež môže potvrdiť, že hľadá prostriedky na rekonštrukciu telocvične, 10,- €/hod. za

prenájom telocvične je veľmi nízky. Požiadala za príjem z plesu – príjem by mohol byť použitý napríklad na projekt.

7. Bod

-

P. starostku na ples nikto nepozval, čo sa týka karnevalu – ospravedlnila sa, že nemôže prísť.

-

Rokovanie komisií sú poradný orgán pre obecné zastupiteľstvo

-

P. T. Turiničová poukazuje na transparentnosť komisií do rozhodovania obce, sprístupnenie rokovaní
pred OZ, treba dokončiť priestory pri škole

-

pripojil sa p. P. Idešic – veci, ktoré sa týkali zasadnutia OZ sa vyriešili do hodiny, iné nepodstatné
záležitosti sa riešia už dve hodiny, nikoho nezaujímajú súkromné veci

-

pripojila sa p. V. Budinská – ktorá poukazuje na pripomienky občanov ohľadne parkovania auta
starostky – smernica ohľadom využívania motorového vozidla,z roku 2011znie : - stálym miestom
parkovania služobného motorového vozidla je trvalé bydlisko starostu obce.

-

p. E. Pinterová – dopytuje sa za pakovanie vlastníkov nájomných bytov, ohľadom neporiadku z plesu,
nebol to neporiadok z plesu

-

p. B.Horvatová, dopytuje sa na pasportizáciu – doporučila p. Porkerta z Častej, dopytuje sa ohľadom
výrubu stromu – orecha na dvore pri obecnom úrade

-

ohľadom kúpy pozemkov p. Šebovej od Rímsko-kat.cirkvi – aby sa ďalej nikdy tieto pozemky
nepredávali, akým spôsobom prispela k rozvoju obce, je to pozemok pri futbalovom ihrisku

-

pripojil sa aj p. B. Švarc – ohľadom náletového stromu – odpovedala starostka, pivnica a priestor na
dvore sa nemôže rekonštruovať bez toho, aby bol priestor vyčistený

-

p. Čepček – poukazuje pri svojom dome na vypúšťanie splaškov, po celý rok nemôže vetrať, nános
tam je 30 – 40 cm, problém je už niekoľkoročný, ďalej niekto zrušil stopku z Muškátovej ulice

-

Doplnil pracovník p. Mayer – dáva p. Čepčekovi za pravdu, problém týchto kanálov je na viacerých
miestach v obci ale nikto nevie odkiaľ sa uvedené splašky berú, treba zlikvidovať dažďovú
kanalizáciu

-

starostka si váži všetky pripomienky všetkých občanov, chce aby všetky aktivity prospeli pre
všetkých občanov, dôležité je uvedomiť si, že starostka nemôže vyriešiť všetky problémy ihneď,
ktoré sa riešia už niekoľko rokov . Za mesiac vo funkcii nemôže vyriešiť ihneď všetky dlhoročné
problémy.
Diskusia

- neboli vznesené žiadne diskusné príspevky
8. Bod

Záver
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Na záver rokovania predsedajúca starostka Obce Vinosady p. Mgr. Ivana Juráčková poďakovala všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva ukončila rokovanie dňa 13.02.2019 o 21,35 hod.

zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 13.02.2019starostka obce Mgr. Ivana Juráčková
Dňa 13.02.2019overil:Vladimír Čajkovič
Dňa 13.02.2019 overil:PeterIdešic
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