Z Á P I S N I C A . 2/2008/OZ
zo zasadnutia obecného zastupite stva , uskuto neného
d$a 08.04.2008 o 18.00 hodine na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní : pod a prezen nej listiny
Overovatelia : Darina Fra$ová , Miroslav Farkaš
Zapisovate : Ing. O ga Polkorábová
PROGRAM :
1/ Zahájenie zasadnutia, ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
2/ Kontrola plnenia uznesení z OZ
3/ Schválenie dodávate a kanaliza ných prípojok Modranská ulica pri št. ceste II/502
4/ Predloženie plánu kultúrnych podujatí
5/ 800. výro ie oslavy obce – rozdelenie úloh
6/ Rôzne, diskusia
7/ Schválenie uznesenia
8/ Záver
K bodu 1
Zasadnutie OZ zahájil starosta Ing. Miroslav Achberger .
Overovatelia zápisnice : Darina Fra ová , Miroslav Farkaš, zapisovate$ka Ing. O$ga
Polkorábová
K bodu 2
Úlohy vyplývajúce z uznesenia . 1/2008/OZ zo zasadnutia OZ boli splnené.
K bodu 3
Schválenie dodávate$a kanaliza'nej prípojky na Modranskej ulici pri štátnej ceste II/502 – boli
predložené cenové ponuky od troch dodávate$ov :
- bol vybratý dodávate$ s najnižšou cenovou ponukou v sume cca 307 tis.Sk – MK THERM
s.r.o. Pezinok.
Uznesenie : OZ schva uje , aby realizátorom kanaliza nej prípojky bola firma MK
THERM , s.r.o. Pezinok jednohlasne
Uznesenie : OZ ukladá starostovi písomne oboznámiD dotknutých ob anov v termíne
realizácie kanaliza ných prípojok pri štátnej ceste II/502 s možnosDou objednania
výkopových prác u uvedenej firmy jednohlasne
K bodu 4
Plán kultúrnych podujatí – o jednotlivých akciách plánu kultúrnych podujatí v roku 2008
informovala p. Darina Fra3ová
Uznesenie : OZ vypracuje predložený plán kultúrnych podujatí s termínom do
03.06.2008 – budúce zasadnutie OZ
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Bod .5
800. výro ie oslavy obce – rozdelenie úloh k termínu 28.06.2008
Uznesenie : Starosta zvolá k 800. výro iu osláv obce mimoriadne zasadnutie v prvom
týždni v mesiaci máj 2008
Uznesenie : OZ jednohlasne schva uje termín uskuto nenia osláv 800. výro ia Obce
Vinosady
Bod .6
Rôzne
1.
Požiadavka záhradkárov Vinosady – rozšírenie zastavanej plochy na 60 m2 na
pozemkoch v záhradkárskej osade
Uznesenie : OZ berie na vedomie požiadavku spolku záhradkárov vo Vinosadoch
na rozšírenie zastavanej plochy na stavebnom pozemku 60 m2 a zárove$ ukladá stavebnej
komisii prehodnotiD rozmery zastavanej plochy a následné vypracovanie VZN jednohlasne.
2.
Stavebná komisia zasadala 07.04.2008 , z ktorej bol vypracovaný zápis, kde bolo
prijatých 9 rozhodnutí .
Uznesenie : OZ schva uje prijaté rozhodnutia zo zasadnutia stavebnej komisie zo
d$a 07.04.2008 v bodoch 1 – 9 jednohlasne
3. Výpove@ Ing. O$gy Polkorábovej k 30.06.2008 z dôvodu ukon'enia funk'ného obdobia
z pozície hlavného kontrolóra.
Uznesenie : V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta navrhne kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra
4. Výberové konanie na obsadenie funkcie riadite$a ZŠ vo Vinosadoch
Uznesenie : OZ ukladá starostovi vyhlásiD výberové konanie na obsadenie funkcie
riadite a ZŠ a zverejniD v dvoch verejnoprávnych médiách jednohlasne
5.
a/ Oznámenie výsledkov kontroly z oblasti životného prostredia – vypúšFanie odpadových vôd
, neboli zistené nedostatky
Uznesenie :OZ berie na vedomie výsledky kontroly z oblasti životného prostredia –
vypúšDanie odpadových vôd jednohlasne
b/ Informáciu o výsledku kontroly skladu materiálu CO v Obci Vinosady
Uznesenie : OZ berie na vedomie výsledky kontroly skladu materiálu CO vrátane
navrhovaných opatrení jednohlasne
c/ Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia – žiadosF
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR pre Obec Vinosady
Uznesenie : OZ berie na vedomie predloženú žiadosD o poskytnutie dotácie na
modernizáciu miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia jednohlasne
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d/ ŽiadosF p. Pavlíny Hubinskej o poskytnutie sociálnej výpomoci
Uznesenie : OZ súhlasí s vyplatením sociálnej výpomoci v iastke 3.000,- Sk pre p.
Pavlínu Hubinskú jednohlasne
f/ Vyjadrenie riadite$ky MŠ Vinosady p. O$gy Fra ovej k nadstavbe MŠ Vinosady
Uznesenie : OZ berie na vedomie vyjadrenie R MŠ p. O gy Fra$ovej oh adom
nadstavby MŠ Vinosady jednohlasne

Uznesenia boli schválené pod$a jednotlivých bodov prezen'nej listiny prítomných.
Zasadnutie OZ ukon'il starosta o 22.15 hodine.

Vo Vinosadoch , 08.04.2008
Zapísala : Ing. O. Polkorábová

Ing. Miroslav Achberger
starosta

Overovatelia : Miroslav Farkaš
Darina Fra$ová
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U Z N E S E N I E . 2/2008/OZ
zo zasadnutia Obecného zastupite stva vo Vinosadoch d$a 08.04.2008
Obecné zastupite$stvo vo Vinosadoch po prerokovaní programu:
A/ Schva uje- súhlasí
1. aby realizátorom kanaliza nej prípojky bola firma MK THERM , s.r.o. Pezinok
jednohlasne
2. termín uskuto nenia osláv 800. výro ia Obce Vinosady
3. prijaté rozhodnutia zo zasadnutia stavebnej komisie zo d$a 07.04.2008 v bodoch 1 –
9 jednohlasne
4. s vyplatením sociálnej výpomoci v iastke 3.000,- Sk pre p. Pavlínu Hubinskú
jednohlasne
B/ Berie na vedomie :
1. požiadavku spolku záhradkárov vo Vinosadoch na rozšírenie zastavanej plochy na
stavebnom pozemku 60 m2 a zárove$ ukladá stavebnej komisii prehodnotiD rozmery
zastavanej plochy a následné vypracovanie VZN jednohlasne.
2. výsledky kontroly z oblasti životného prostredia – vypúšDanie odpadových vôd
jednohlasne
3. výsledky kontroly skladu materiálu CO vrátane navrhovaných opatrení jednohlasne
4. predloženú žiadosD o poskytnutie dotácie na modernizáciu miestneho rozhlasu
a verejného osvetlenia jednohlasne
5. vyjadrenie R MŠ p. O gy Fra$ovej oh adom nadstavby MŠ Vinosady jednohlasne
C/ Ukladá :
1. starostovi písomne oboznámiD dotknutých ob anov v termíne realizácie
kanaliza ných prípojok pri štátnej ceste II/502 s možnosDou objednania výkopových
prác u uvedenej firmy jednohlasne
2. starostovi vyhlásiD výberové konanie na obsadenie funkcie riadite a ZŠ a zverejniD
v dvoch verejnoprávnych médiách jednohlasne
D/ Zvolá :
1. starosta k 800. výro iu osláv obce mimoriadne
v mesiaci máj 2008

zasadnutie OZ v prvom týždni

E/ Vypracuje :
1. predložený plán kultúrnych podujatí s termínom do 03.06.2008 – budúce zasadnutie OZ
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F/ Navrhne :
1. V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta navrhne kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra

Uznesenie bolo schválené pod a jednotlivých bodov po tu prítomných na prezen nej listine.

Vo Vinosadoch , 08.04.2008
Zapísala : Ing. O. Polkorábová

Ing. Miroslav Achberger
starosta

Overovatelia :

Miroslav Farkaš
Darina Fra$ová
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