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Z á p i s n i c a č. 3/2019
z rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 12.06.2019 o 18.00 hod. na Obecnom úrade vo Vinosadoch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1)
Ospravedlnený : p. V. Markovics
Overovatelia : pp. Veronika Budinská, Ing. Iveta Trteková
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.
Veronika Budinská, Ing. Iveta Trteková a zapisovateľku M. Špačkovú.
Program :

1.
Zahájenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu, overenie
uznášaniaschopnosti OZ
2.
Schválenie 2. úpravy rozpočtu na rok 2019
3.
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce za rok 2018
4.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
5.
Schválenie Územného plánu Obce Vinosady
6.
Rokovania komisií OZ
7.
Rôzne
8.
Diskusia
9.
Záver
Hlasovanie č. 1
Uznesenie č. 18/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ s c h v a ľ u j e predložený program OZ 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

II. úprava rozpočtu na rok 2019 – schválenie – (príloha č. 2)

Predniesla predsedkyňa finančnej komisie p. Veronika Budinská a ekonómka OcÚ p. Ing. Zuzana Košútová
Hlasovanie č. 2
Uznesenie č. 19/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ schválilo II. úpravu rozpočtu na rok 2019
OZ za : 5
proti : 0

-

3. bod

zdržal sa : 1

Akékoľvek pripomienky k úprave rozpočtu treba predložiť do 10 dní od jeho zverejnenia – v tomto termíne
pripomienky vznesené neboli.
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce za rok 2018 – (príloha č. 3)

Predniesla p. hlavná kontrolórka Janka Maťusová v zmysle zákona č. 479/2010 Z.z. § 18f ods.1 písm. e.
OZ zobralo Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti obce za rok 2018 na vedomie.
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Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 – (príloha č. 4)

Predniesla p. hlavná kontrolórka Janka Maťusová v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 3
Uznesenie č. 20/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ odsúhlasuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

5.

Schválenie Územného plánu Obce Vinosady

Predniesla predsedkyňa stavebnej komisie p. Ing. Iveta Trteková

1. Schválenie Územného plánu Obce Vinosady
Hlasovanie č. 4
Uznesenie č. 21/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ schvaľuje Územný plán Obce Vinosady
OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

2. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vinosady č.2/2019 o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku
Hlasovanie č. 5
Uznesenie č. 22/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinosady č. 2/2019 o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku
OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

3. Vyhodnotenie činností, stanovísk a pripomienok k ÚP Obce Vinosady uplatnených pri
rokovaní ÚP
Hlasovanie č. 6
Uznesenie č. 23/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ schvaľuje vyhodnotenie činností, stanovísk a pripomienok
OZ za : 6

6.bod

proti : 0

zdržal sa : 0

Rokovania komisií OZ

Finančná komisia- predniesla predsedkyňa komisie p. Veronika Budinská :
zo zasadnutia finančnej komisie dňa 27.5.2019
Program:
1. Úprava rozpočtu.
2. VZN o miestnej dani za ubytovanie
3. Rôzne
1.Úprava rozpočtu - s ekonómkou prešli úpravu rozpočtu, nakoľko bolo treba do rozpočtu zapracovať niekoľko
zmien:
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- havarijné situácie - dažďová kanalizácia pri starej škole, revízne správy na všetkých obecných budovách,
prasknutá voda pri bytovke, prasknutá voda v škôlke , výrub stromov, altánok pri telocvični
- schválené a podané projekty - prechod pri TIKO bytovkách, oprava telocvične , úprava dvoru na OÚ, altánok
a pivnica na OÚ, škôlka rekonštrukcia a nadstavba, požiarna zbrojnica rekonštrukcia
2. VZN o miestnej dani za ubytovanie - opäť sa rozobrala situácia a skonštatovali ,že nie je v našich možnostiach
kontrolovať a presvedčiť ľudí k nahláseniu ubytovaných hostí.
4.Rôzne - zaoberali sme sa uznesením o zásadách odmeňovania poslancov, členov komisií a zapisovateľa - je to
v kompetencii poslancov.
Hlasovanie č. 7
Uznesenie č. 24/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ schvaľuje zrušenie zásad odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu, členov komisií a zapisovateľa zo dňa
13.04.2016
OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Hlasovanie č. 8
Uznesenie č. 25/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ schvaľuje zrušenie zásad odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu, členov komisií a zapisovateľa zo dňa
13.12. 2017
OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Komisia pre šport , kultúru a vzdelávanie zasadala 20. mája 2019 o 18.00 hodine.
Program prebehol s nasledovnými bodmi referoval predseda komisie p. Mgr. Martin Krebs
1. Príprava podujatia Medzinárodného dňa detí
2. Príprava podujatia „ Jánske ohne „
3. Rôzne
1. Sviatok Deň detí sa uskutočnil 31.mája 2019 nasledovne:
- stretnutie v čase od 16.00 na školskom dvore pri Základnej škole a futbalovom ihrisku
-

od 16.15 hodiny – vystúpil pre deti animátor - kúzelník
medzi 17. a 19. hodinou bol pripravený skákací hrad

- od 17.00 hodiny - Dobrovoľný hasičský zbor z Pezinkaurobil program pre deti (voda, pena, prehliadka vozidla ... )
-

bike kino sa uskutočnilo v telocvični. Bicyklovaním sa vyrobila zelená energia pre amfiteáter na premietanie
filmu – bola rozprávka Ferdinand
po 17. hodine škôlka, škola za deti nezodpovedala, zodpovednosť prebrali rodičia

Príprava MDD :
J. Hanúsek – zabezpečil aparatúru
lavice, stoly, stánky, technicky doriešiť areál ihriska, + ostatné – pracovníci OcÚ
p. M. Farkašová – zabezpečila občerstvenie
Stanovisko komisie : Komisia uvedené zobrala na vedomie
2. Podujatie – akcia „ Jánske ohne “ na Koporcovej lúke sa uskutoční 28.06.2019 t.j. v piatok
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Príprava a zabezpečenie : pohostenia, hudby, vatry, plagátov folklórneho súboru (OcÚ),
Ďalej p. starostka informovala o nasledovných projektoch:
BSK
Žiadateľovi Obec Vinosady bola v dotačnej schéme BRDS na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A
ROZVOJA VIDIEKA 2019 na projekt „Komunitná záhrada pre obyvateľov Vinosad“ schválená dotácia 5 200
EUR. Obec Vinosady v spolupráci s klubom žien, dobrovoľným hasičským zborom, spolkom vinárov a včelárov a
aktívnymi obyvateľmi v obci vybuduje komunitnú záhradu . V spolupráci s dobrovoľníkmi obec uprace a upraví
zanedbanú plochu záhrady za obecným úradom, ktorá aktuálne slúži ako skladisko stavebného odpadu na
komunitnú záhradu pre verejnosť, ktorá sa bude môcť využívať na oddych a environmentálne vzdelávanie v oblasti
pestovania úžitkových i okrasných rastlín.
Nadácia Tesco
Obec v spolupráci so ZŠ realizovala projekt „Mami, oci, šliapnime do toho!“. Na ihrisku zorganizovala letné kino
pod hviezdami, ktoré bude fungovať vďaka bicyklovaniu a zelenej energii, ktorú dobrovoľníci z radov mládeže,
rodičov vygenerovali na bicykloch pripojených k premietaciemu a ozvučovaciemu zariadeniu. Zorganizovala
jednorazovú príjemnú letnú akciu – MDD, ktorá bola nie len odmenou pre všetky deti pred vysvedčením, ale bola aj
príjemným spestrením kultúrnych možností v miestnej komunite. Akcia mala aj vzdelávací a environmentálny
dosah. Projekt bol podporený sumou 600€. Projekt podporila Nadácia Tesco v programe Vy rozhodujete, my
pomáhame.
Nadácia Tesco
Obec v spolupráci s občianskym združením Dlhovekosť realizuje projekt: „Šitie vinosadských krojov“, kroje
budú používané počas kultúrnych podujatí obce, budú reprezentovať obec počas vinobrania a pod. Projekt bol
podporený sumou 300€. Projekt podporila Nadácia Tesco v programe Vy rozhodujete, my pomáhame.
BSK
Žiadateľovi Obec Vinosady bola v dotačnej schéme BRDS na podporu KULTÚRY 2019 na projekt „Vinosadské
remeselné dvory“ schválená dotácia 1000 EUR. Prostredníctvom grantu chceme zviditeľniť remeselníkov
žijúcich v obci a ich remeselnú zručnosť sprostredkovať aj širokej verejnosti. V obci pripravíme kultúrne podujatie
spojené s prezentáciou remesiel včelárstvo, spracovanie vlny , košikárstvo, hrnčiarstvo a vinárstvo, otvoriť
remeselné dvory pre verejnosť.
Zelené oázy:
Obec v spolupráci s občianskym združením Dlhovekosť bude realizovať projekt : Vinosadská rodová alej
Na cyklotrase medzi Modrou a Vinosadmi sme vybudovali včelársky náučný chodník s 10 informatívnymi tabuľami
a lavičkami, vysadili sme na ňom 100 rodových stromov, ktoré patria obyvateľom okolia a ktorí sa o svoje rodové
stromy aj starajú. Chceli by sme zlepšiť cestu vysypaním kamenia, osadením prvku dreveného modelu včely
medonosnej, vysadiť peľodajné stromy, aby bolo možné pozorovať včely priamo pri práci. Keďže cyklotrasa vedie
popri dvoch autobusových zastávkach smerom do obce, chceli by sme ich tematicky namaľovať včelárskou a
vinárskou tematikou, aby upozornili aj cestujúcu verejnosť na alternatívnu možnosť prepravy. Projekt podporila
Nadácia EKOPOLIS v grantovom programe Zelené oázy 2018 sumou 3000€, projekt realizuje obec v spolupráci
s občianskym združením Dlhovekosť.
Obec sa zapojila do prestížneho národného projektu
V spolupráci s Odborom prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR, Bc. Miroslavom Schlesingerom.
Predmetom projektu je spolupráca a zapojenie sa do národného projektu „ Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete “. Ide o pilotný projekt v Európskej únii, ktorý sa venuje
obetiam trestných činov a súčasne zabezpečuje prevenciu kriminality na národnej úrovni. Obci bola poskytnutá
aktívna spolupráca v oblasti prevencie zameraná na seniorov, mládež, ale aj dospelých. Zrealizovali sme prvý
termín besedy zameranej na skvalitnenie bezpečnosti v obci. Výsledkom pracovného stretnutia je zabezpečenie
odborne garantovanej prevencie, ktorá bude už onedlho aktívna v Obci Vinosady.
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Realizátor: Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Operačný program Efektívna verejná správa
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nefinančný grant, získavame právnu pomoc zdarma, prednášky na tému prevencii kriminality, ako sa nestať
obeťou zločinu pre dôchodcov, ženy a poradenstvo pre starostku ako predchádzať kriminalite a osvetu na obecnej
úrovni.
Ďalej boli vznesené požiadavky :
-

Technicky treba doriešiť areál ihriska pri ZŠ
Projekt dopravné ihrisko pri základnej škole – objednať semafory, dopravné značky
Určiť priestor na pinpongový stôl
Treba otvoriť knižnicu pre verejnosť
Zabezpečiť z ÚP archivára
Vytvoriť priestory pre Klub žien
Na stránke funguje odkaz pre starostu
Dodanie príspevkov do časopisu
P. riaditeľka základnej školy podotýka, že deti treba viesť k environmentálnej výchove
Participatívny rozpočet – peniaze pre obec :

Bratislavský samosprávny kraj podporuje v participatívnom rozpočte projekty, ktoré získavajú podporu na základe
hlasovania obyvateľov :
Obec má podané tri projekty :
1. Dedinská zabíjačka vo Vinosadoch – kultúrne podujatie
2. Klubovňa pre Vinosadčanov na voľný čas – oprava požiarnej zbrojnice
3. Hypericum – prírodovedecké centrum v prírode – základná škola
Hlasovať sa môže do 24.6.2019. Treba odkliknúť kultúrne podujatie, rekonštrukciu alebo vzdelávanie, je dôležité,
aby ste poslali svoj hlas na www.rozhodni-bsk.sk, Pezinok.
Treba osloviť rodinu, priateľov, svoje pracovné kolektívy a je to na všetkých nás.
Komisia pre výstavbu, ÚP a ŽP zasadala dňa 06.06.2019
Na svojom rokovaní sa komisia zaoberala nasledovnými bodmi – referovala Ing. Iveta Trteková
predseda komisie
:
1.
Schválenie VZN – Územný plán obce Vinosady – Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuly Obce
Vinosady a na internetovej stránke obce.
Stanovisko komisie :

Komisia jednohlasne odporúča OZ schváliť VZN ÚP obce Vinosady

2.
Marek Pätoprstý, Záhradná 594/16, 900 23 Viničné- Žiadosť o povolenie vjazdu z miestnej
komunikácie parc. čís. 1635 na pozemok parc. čís. 89/14 v kat. úz. Malé Tŕnie – Dňa 7.5.2019 prebehlo
osobné rokovanie za účasti starostky obce a predsedu stavebnej komisie pani Trtekovej k uvedenej žiadosti.
Závery z jednania budú prezentované členom komisie.
Stanovisko komisie: komisia súhlasí so závermi z jednania s p. Pätoprstým a p. Kostkom
Dopracovať celý územný plán zóny 2r, do ktorej zakresliť ochranné pásmo cintorína, dopísať na susedných
pozemkoch miestnu farmu a doriešiť vstup do celej zóny vzhľadom na obmedzujúcu poznámku na obecných
pozemkoch p.č. 1635 a 1634.
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3.
Tomáš Nemec a Katarína Nemcová, Jasovského 47, Bratislava – Opätovná žiadosť o odkúpenie časti
parcely čís 248/58 v kat. územie Veľké Tŕnie do osobného vlastníctva.
Stanovisko komisie: . komisia neodporúča schváliť OZ odpredaj časti obecného pozemku
Hlasovanie č. 9
Uznesenie č. 26/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ neschvaľuje odpredaj časti obecného pozemku p.č. 248/58 v k.ú. Veľké Tŕnie Tomášovi Nemcovi a Kataríne

Nemcovej, Jasovského 47, Bratislava
OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 1

4.
Katarína Halgašová, Šenkvická cesta 6, 902 01 Pezinok– Žiadosť o úpravu obecného pozemku pred
pozemkom parc. čís. 1330 v kat. úz. Veľké Tŕnie, kde v súčasnosti prebieha výstavba 2 rodinných dvoj domov
Stanovisko komisie : Komisia odporúča túto žiadosť konzultovať s p. Kubaljakom, ktorý pre obec spracováva
pasportizáciu obce. (kolízia vstupov na pozemok s chodníkom)
5.
Ing. Milan Štefánik a Marta Štefániková, Školská 13, 902 01 Vinosady - Žiadosť o odkúpenie časti
parcely čís. 248/58 v kat. úz Veľké Tŕnie do osobného vlastníctva.
Stanovisko komisie : komisia neodporúča schváliť OZ odpredaj časti obecného pozemku
Hlasovanie č. 10
Uznesenie č. 27/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ neschvaľuje odpredaj časti obecného pozemku p.č. 248/58 v k.ú. Veľké Tŕnie Ing. Milanovi Štefánikovi a Marte

Štefánikovej, Školská 13, 902 01 Vinosady
OZ za : 6

proti : 0

zdržal sa : 1

6.
Fraňo Pavol, Modranská 250/118 – žiadosť o opravu obecného pozemku pred rod. domom p. č.
431/3 Malé Tŕnie. Jedná sa o zmenu trávnatej plochy na zámkovú dlažbu v dĺžke 8 m a šírke 1,4 m.
Stanovisko komisie: komisia odporúča vyžiadať stanovisko regionálnych ciest Bratislava ako vlastníka št. cesty
II/502 vzhľadom na ochranné pásmo tejto cesty.
Predsedkyňa komisie informovala členov komisie o riešeniach havarijných situácií na:
 Dažďová kanalizácia pred domom p. Tlačíkovej – problém bol odstránený, vybudoval sa nový úsek
dažďovej kanalizácie popod miestnu komunikáciu, v mieste pripojenia na jestvujúcu kanalizáciu bola
osadená kontrolná šachta. Kanalizácia bola zaústená do rigola vedeného popri miestnej komunikácii
smerom k štátnej ceste. Zároveň bol tento rigol v celej dĺžke vyčistený. Suma realizácie 4 000,- €
 Prasknuté vodovodné potrubie na spoločnej prípojke k materskej škole a bytovke – bolo vymenené
prípojkové potrubie medzi hlavným vodovodným potrubím a vodomernou šachtou pretláčaním popod
ulicu Školská a vymenená celá výzbroj vodomernej šachty. Investícia bola spoločná s obyvateľmi
bytovky, cena realizácie bola 4 000,- € pre obec to bolo 2 000,- €
 V materskej škole prasklo potrubie pod kotlom smerom do sociálnych zariadení – je potrebná kompletná
výmena tohto potrubia, pričom je potrebné rozbúrať podlahu a stredový stĺpik pri umývadlách – oslovený
inštalatér predloží CP na práce súvisiace s opravou
 V areáli fy Hydrotech prasklo potrubie na výtlaku z jednej prečerpávacej šachty do druhej
Pani starostka spolu s predsedkyňou informovali členov komisie o chystaných investičných projektoch:
 Spracováva sa projekt na stavebné povolenie prístreška pri telocvični – bude dodaný v termíne do
19.6.2019 – cena PD je 1300,-€. Následne sa bude vybavovať dodatočné stavebné povolenie.
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Obec dostala dotáciu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v telocvični vo výške 10000,-€. Výšku
realizácie predpokladáme cca 26 000,-€. Je potrebné urobiť výberové konanie na dodávateľa, dodávka by
sa mala uskutočniť počas letných prázdnin.
Komisia odporúča, aby si vybratý dodávateľ spracoval potrebnú projektovú dokumentáciu.
Rekonštrukcia materskej školy – výzva na predkladanie žiadostí je 31.7.2019 – podmienka je nárast počtu
detí min o 5. Obec rokuje s projektovým manažerom, ktorý celý proces pre obec spracuje a zabezpečí aj
projektanta na spracovanie projektovej dokumentácie v stupni projektu pre stavebné povolenie. Obec
uvažuje s nadstavbou jedného pavilóna budovy MŠ samostatnej triedy pre najstaršie deti. Predpokladaná
výška dotácie by bola 350 000,-€ s 5% spoluúčasťou obce.
Komisia odporúča, aby obec podala žiadosť na túto výzvu a nechala spracovať potrebnú projektovú
dokumentáciu. Objektovú skladbu riešiť tak, aby v prípade nedostania dotácie bol tento projekt možný
použiť aj na iné žiadosti postupne.
Komunitná záhrada pre obyvateľov Vinosad – schválená dotácia vo výške 5200,-€ - v spolupráci s klubom
žien, dobrovoľným hasičským zborom, spolkom vinárov a včelárov vybuduje sa komunitná záhrada
v nádvorí obecného úradu.

Rôzne
P. Čajkovič sa pýta, ohľadom telocvične, či do doby k pristúpeniu rekonštrukcie telocvične sa nebude nič
opravovať – dopytuje sa ohľadom výmeny batérie, ktorá bola pokazená, odpovedala p. Košútová – batéria
sa nová kupovať nebude, nahradí a prehodí sa jestvujúcimi - prostriedky sú schválené, čaká sa na
podpísanie zmluvy
Ďalej p. Čajkovič uvádza, že dostal od akvokáta dva listy – jeden ohľadom zdemontovania kamier –
odpovedala p. starostka – kamery, ktoré boli zakúpené obcou, ktoré sa nemôžu používať v interiéry,
taktiež si p. Čajkoviča pozvala ohľadom – využívania telocvične, futbalového ihriska, taktiež sa vyjadrila
k vianočnému osvetleniu - spôsob, ako p. Čajkovič reaguje, je neprijateľný,
Pripojil sa p. M. Lempochner, ktorý doplnil, že mu bol doručený právnikom list pokus o zmier, ohľadom
vrátenia mobilného telefónu – odpovedala p. starostka : je zodpovedná za financie. Obec uvedený telefón
splácala do konca mája a pýtala sa predošlého p. starostu, kde je taký drahý telefón. Boli zakúpené dva
telefóny v minulom období, ktoré sú v inventáry obce, ten drahý sa zobral. Preberanie funkcie môže byť
rôzne – doteraz na podujatia, či už je to BVS alebo iné organizácie chodia za obec niekde dvaja – terajší
aj minulý starosta.
P. Čajkovič sa dopytuje ohľadom faktúry p. právnika

Hlasovanie č. 11
Uznesenie č. 28/2019/03 zo dňa 12.06.2019
OZ súhlasí s preverením faktúry od právnika p. hlavnou kontrolórkou
OZ za : 6
proti : 0
zdržal sa : 1

-

p. Hunčaga sa pýta ohľadom pasportizácie obce – bolo odpovedané p. Ing. I.Trtekovou, bol oslovený p.
Kubaljak z DI Pezinok, prešla sa celá obec, uvedené je v štádiu riešenia
p. B. Horvatová – ohľadom telocvične - požiadavky pre dodávateľa sú nereálne, ohľadom materskej školy
– dotácia – rozšírenie MŠ, bola rozšírená predtým a rozširovanie škôlky pre deti z iných miest a obcí –
bez trvalého pobytu sa zdá nereálne, škôlka je obecná a nie pre iné deti
finančné prostriedky sú viazané na počet detí – v zápise bolo prihlásených 18 detí, ktoré boli z obce
v akom stave sú obecné pozemky – obec nemá žiadne pozemky, sú tie, ktoré sú v súdnom spore, taktiež
spor s Darinou Šťastnou nie je ukončený
T.Turiničová – čo sa týka MŠ - podielové dane občanov s TP – obec nedostane na občana bez TP ani
euro, iba 15,- € ako príspevok, v obci nemáme plánovanú väčšiu výstavbu, aby mohlo byť prijatých viac
detí, rekonštrukcia škôlky je pre obec obrovská záťaž, treba všetko dôsledne zvážiť, dáva podnet pre
členov OZ - na ochranu osobných údajov (GDPR) detí a občanov
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-

Taktiež poukazuje na mláku, ktorá je v priestoroch detského ihriska na Školskej ulici pri bytovke – treba
aktivity dokončiť, priestor je jediný, kde sa deti môžu hrať, ďalej podotýka, že treba na detskom ihrisku
vyhotoviť fotografie p. riaditeľkou školy

-

Ing. I. Trteková - súčasnej dobe je v každej triede MŠ nadstav o 2 – 3 deti

-

Pripojil sa p. M. Černák z Modranskej ulice – ktorý poukazuje na vytekajúce splašky do potoka - kanála,
bolo by dobré vyzistiť, kto to tam už roky vypúšťa – pripomienka sa berie na vedomie

-

Z Úradu práce sa prijal pracovník na kultúrne práce

-

P. E. Pinterová poukazuje na jamu pred školou, ktorá v lejakoch je zaplavená a deti nemajú kadiaľ prejsť
do školy

-

Odpovedala p. starostka, že takých miest v obci je oveľa viacej, treba zabezpečiť asfalt, výtlky sú
označené, je daná požiadavka na opravu výtlkov miestnej komunikácie a pasportizáciu obce

-

Všetky správy z obecného úradu – archív a iné spisy budú prenesené do jednej miestnosti v škole,
pracovníci budú presunutý do vedľajšej miestnosti,

-

Doplnil p. Čajkovič – ako to bude v praxi čo sa týka dvoru za obecným úradom – treba vybudovať WC,
prechod na dvor a pod.

-

Pripojil sa poslanec p. P. Idešic – prečo podaktorí občania reagujú tak, ako reagujú, sú to veci ešte
z predošlého obdobia, prečo sa to neriešilo vtedy

-

Zapojil sa občan p. B. Schwarz – dopytuje sa, prečo sa realizuje stavba p. P. Ščepána, bol podaný štátny
stavebný dohľad a bolo by dobré, aby sa v danej veci konalo, vyspraviť bránu do cintorína

-

Odpovedal p. Mayer: Ako bolo uvedené na pokračovanie stavby bol podaný podnet na Spoločný stavebný
úrad, ktorý bude stavbu preverovať. Boli predložené doklady z obecného archívu na Stavebný úrad
Modra, ktorý preverí či pokračovanie stavby je v súlade s vydaným stavebným povolením.

-

Pripojil sa poslanec p. M. Krebs – je mu ľúto, že sa vytvára atmosféra, ktorá sa na zasadnutiach OZ
prezentuje, mrzí ho, že členovia sú napádaní, hoci sú tu iba pol roka, iste sa diali čudné veci, poukazuje
na predchádzajúce zastupiteľstvo – obec na čele starosta, šéf - finančnej, šéf – kultúrno-športovej – v nej
futbalový klub, ktorého názov je obecný futbalový klub – ktorý má svojho predsedu, podpredsedu,
účtovníka – zaujímavé, je že predsedom je starosta, ten má svojho podpredsedu a šéfka finančnej
komisie je účtovníčkou, pri vyúčtovaní vystupovala p. B. Horvatová, ak nie je – je to šlabikárový príklad
korupčného správania sa, kde ľudia, ktorí majú moc a peniaze, dávajú peniaze sami sebe, netvrdí, že sa
to dialo, hovorí o korupčnej schéme, aby nemohlo prísť k akémukoľvek spochybneniu, hovorí o žiadosti
dotácie – prijaté VZN z roku 2014 – ktoré má ďalšie náležitosti, už pri schvaľovaní – v dotácii boli rukou
napísané náležitosti, kde bolo treba dodržať náležitosti, ktoré sú vo VZN, sú to princípy schválené od roku
2014, ktoré sú doteraz platné, vyúčtovanie bolo podrobené kontrole, výsledkom ktorej boli veľké
nezrovnalosti. Takmer polovica dokladov nebola korektne vydokladovaná. Tí, ktorí tu najviac kričia, sú
súčasťou tejto schémy a samy majú problémy s vyúčtovaním financií. Bolo by dobré, aby sa všetko
ukončilo a korektne pracovalo. Treba rozhodovať o verejných financiách korektne.

-

P. poslanec V. Čajkovič tvrdí, že dotácia bola vyúčtovaná do bodky.

-

Pripojil sa občan p. D. Krasňanský, ktorý poukazuje, že sme malá dedina, kde každý každého pozná
a nestotožňuje sa s nákresom. Vraví, že strávil stovky hodín na prácach či už v telocvični alebo ihrisku,
škole, domu smútku v akcii „Z“.
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-

Pripojila sa p. poslankyňa Mgr. D. Daxnerová – prosí aby sa ukľudnili občania, aby dorozprával p. Krebs –
keďže sa atmosféra neukľudnila, p. poslankyňa o 20.35 hodine odišla.

-

P. B. Horvatová tvrdí, že vyúčtovanie nerobila a keď sa vyúčtovanie k nej dostalo bolo v takom stave ako
bolo. Štyri roky účtovníctvo pre futbalový klub fyzicky nerobila.

-

Zobrala si slovo p. starostka, čo sa týka k vystupovaniu p. Čajkoviča prišiel na úrad, vrieska, vykrikuje,
vykopol prah, trieska dverami, p. B. Horvatová po minulom zasadnutí OZ napadla starostku - treba si
naštudovať, je to útok na verejného činiteľa. Treba sa vybrať lepšou cestou – je veľa ľudí, ktorí sú
nápomocní pri prácach v obci. Treba všetko uzavrieť a ísť priamou cestou.

8. Bod

Diskusia

neboli vznesené žiadne diskusné príspevky
9. Bod

Záver

Na záver rokovania predsedajúca starostka Obce Vinosady p. Mgr. Ivana Juráčková poďakovala všetkým
prítomným za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva ukončila rokovanie dňa 12.06.2019 o 20, 40 hod.

zapísal(a) : M. Špačková

Dňa 12.06.2019 starostka obce Mgr. Ivana Juráčková

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

Dňa 12.06.2019 overila : Veronika Budinská

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

Dňa 12.06.2019 overil : Ing. Iveta Trteková

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

